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Після початку повномасштабного втор-
гнення росії, Європейський Союз у макси-
мально стислі терміни спростив в’їзд для 
українців, а також активізував механізм 
тимчасового захисту. Це дозволило укра-
їнцям легально проживати в ЄС та швидко 
отримати доступ до роботи і соціального 
забезпечення. Однак, через відмінності 
у документах про тимчасовий захист, ви-
даних різними країнами ЄС за власними 
процедурами, в українців з’явились про-
блеми із подорожуванням всередині Шен-
генської зони та поверненням до країн ЄС 
після поїздок в Україну.
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4 березня 2022 року Рада ЄС проголо-
сувала за застосування для громадян Укра-
їни Директиви від 20 липня 2001 року № 
2001 / 55 / EC про тимчасовий захист  (далі 
– Директиви). Ця Директива визначає міні-
мальні стандарти для надання тимчасового 
захисту у випадку масового притоку пере-
міщених осіб з третіх країн, які не можуть 
повернутися до своєї країни походження. 
Рішення Ради ЄС сумісне з національни-
ми схемами тимчасового захисту1. Якщо 
держава-член має національну схему, яка 
є більш сприятливою, ніж механізми, ви-
кладені в Директиві 2001 / 55 / ЄС, то вона 
може продовжувати її застосовувати.

Проте, якщо національна схема є менш 
сприятливою, держава-член повинна за-
безпечити додаткові права, передбачені 
Директивою.

Завдяки цьому кроку, українцям став до-
ступний спрощений шлях до легального 
проживання і соціальної підтримки в краї-
нах ЄС. Тимчасовий захист дозволяє грома-
дянам України та ряду інших категорій осіб, 
що законно проживали на території України 
та вимушено покинули її після 24 лютого 
2022 року, отримати дозвіл на проживан-
ня (щонайменше на рік), доступ до роботи, 
освіти, житла, соціального забезпечення та 
медичної допомоги, можливість отримати 
статус біженця у майбутньому та можливість 
повернутися в Україну в будь-який момент. 
Тимчасовий захист поширюється на:
• 
громадян України, які вимушено покину-
ли Україну після 24 лютого 2022 року у 
результаті військового вторгнення росій-
ських військ
• 
осіб без громадянства та громадян третіх країн, 
крім України, які користувалися міжнародним 
захистом або еквівалентним національним за-
хистом в Україні до 24 лютого 2022 року    

• 
членів сімей перших двох категорій, у тому 
числі чоловіків/дружин та їх неповнолітніх 
неодружених дітей або дітей їх чоловіка/
дружини, а також їх близьких родичів, які 
проживали разом з ними у складі сім’ї на 
момент вторгнення росії до України
• 
громадян третіх країн, які легально прожи-
вали в Україні до 24 лютого 2022 року на  
підставі дійсного дозволу на постійне про-
живання та які не можуть безпечно поверну-
тись до своєї країни або регіону походження.

КРАЇНИ ЄС ЗА ВЛАСНИМ 
РІШЕННЯМ МОЖУТЬ 
РОЗШИРЮВАТИ КАТЕГОРІЇ ОСІБ, 
ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ ЦІЄЇ 
ДИРЕКТИВИ НА:
• 
громадян України, які виїхали до ЄС неза-
довго до 24 лютого, рятуючись від можли-
вої війни, або якщо вони були у відпустці 
або відрядженні в ЄС
• 
осіб без громадянства або громадян третіх 
країн, які легально проживали на території 
України до 24 лютого 2022 року, але не мали 
дозволу на постійне проживання в Україні, 
якщо вони не можуть безпечно повернути-
ся до своєї країни або регіону походження.

За даними UNHCR, протягом 6 місяців війни 
понад 3,5 мільйони українців отримали тим-
часовий захист у країнах Європи2. Найбільше 
українців зареєструвалось у Польщі, Німеч-
чині, Чехії, Італії та Іспанії. Зокрема, станом на 
9-10 серпня 2022 року 1,27 мільйона українців 
отримали тимчасовий захист у Польщі, 600 ти-
сяч у Німеччині, 408 тисяч у Чехії. 

Розглянемо практику реєстрації на тим-
часовий захист та оформлення дозвільних 
документів у різних країнах ЄС.

Kлючові факти 
про тимчасовий захист в ЄС

1_Директива від 20 липня 2001 року № 2001/55/EC про мінімальні стандарти надання тимчасового захисту у разі масового напливу перемі-
щених осіб та про заходи, що сприяють збалансованості зусиль між державами-членами щодо прийому таких осіб та несення їх наслідків.
2_Тимчасовий захист або аналогічний статус за національною системою захисту у країнах Європи станом на 10 серпня 2022 року.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.071.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A071%3ATOC
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8F_%D1%8F%D0%BA_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine


Таблиця 1. 

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, 
ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ТИМЧАСОВИЙ 
ЗАХИСТ

КР
А

ЇН
А

Куди 
звертатись 

Звернення 
за тимчасовим 
захистом подають 
до Центрів прийому, 
догляду та направлення 
(Centros de Reception,
Atencion y Derivacion) 
або в будь-яку 
з визначених 
поліцейських 
дільниць

Електронний 
запис до державної 
адміністрації

Подати запит 
можна до 
центрів великої 
місткості та 
відділів міграційної 
поліції

Заяву на отримання 
PESEL подають до ад-
міністрації будь-якої 
ґміни. 

–

–

PESEL 

Тимчасове 
посвідчення 
особи

–

–

Діє до 
видачі 
посвідчення 
особи 
іноземця

Поїздка 
в Україну 
не обмежена 
конкретним 
терміном

Поїздка 
в Україну 
не обмежена 
конкретним 
терміном

До 
30 днів 
для збере-
ження прав 
передба-
чених 
тимчасовим 
захистом

–Сертифікат 
тимчасового 
захисту 
(Certificado de 
Protección Temporal) 

– не дає права на 
перетин кордону

Посвідчення 
особи іноземця 
(Tarjeta de Identificacion 
de Extranjero TIE) 

– дає право на перетин 
кордону

Свідоцтво 
про надання дозволу 
на проживання на 
території Словацької 
Республіки 
(Potvrdenie o udelení 
tolerovaného pobytu 
na území Slovenskej 
Republiky)

Електронний 
документ 
Diia.pl 

Після 9 місяців 
перебування - 
Карта тимчасового 
перебування
(Karta czasowego 
pobytu)

24 
години 
після 
реєстрації

2-4 
тижні

Якщо 
є іденти-
фікаційні 
документи 
- у день 
реєстрації. 
Якщо 
документів 
немає – 
протягом 
30 днів.

Заявка 
прийма-
ється 
одразу. 
Особа 
отримує 
повідом-
лення про 
присвоєння 
номеру 
PESEL

1 
рік

1 
рік

1 
рік

18 місяців 
з моменту 
отримання

3 
роки

Перехідний 
документ 
(на час 
очікування 
основного), 
який не дає 
права на пере-
тин кордону 

Термін 
дії

Термін 
дії

Скільки 
днів можна 
перебувати 
в Україні 
без втрати 
статусу

Строк 
видачі

Документ, який 
надає право на 
тривале проживання, 
роботу та перетин 
кордону

ІС
П

А
Н

ІЯ
СЛ

О
ВА

ЧЧ
И

Н
А

П
О

Л
ЬЩ

А

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/2022-06/Booklet_Spain_EN.pdf
https://www.policia.es/miscelanea/destacados/ucrania/guia_solicitud_tie_ucraniano.pdf
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/Informacie-v-ukrajinskom-jazyku/


КР
А

ЇН
А

Куди 
звертатись 

Перехідний 
документ 
(на час 
очікування 
основного), 
який не дає 
права на пере-
тин кордону 

Термін 
дії

Термін 
дії

Скільки 
днів можна 
перебувати 
в Україні 
без втрати 
статусу

Строк 
видачі

Документ, який 
надає право на 
тривале проживання, 
роботу та перетин 
кордону

Ф
РА

Н
Ц

ІЯ
Н

ІМ
ЕЧ

ЧИ
Н

А
Н

ІД
ЕР

Л
А

Н
Д

И
ІТ

А
Л

ІЯ

Запит на порталі 
SEFforUkraine.sef.pt 
для повнолітніх 
громадян або особисто 
на території країни 
(для дітей до 18 років) 
у Службах з питань 
іноземців та кордонів 
(SEF)

Заяву на тимчасовий 
захист подають до 
місцевих префек-
тур або до пунктів 
«Accueil Ukraine»

Звернутися до 
відомства у справах 
іноземців

Запис до Служби 
імміграції та 
натуралізації 
(IND) 

Звернення до 
місцевої квестури 
(Questura - Ufficio 
Immigrazione)

Нідерланд-
ський іден-
тифікаційний 
номер (BSN)

Квитанція
 про подачу 
заявки на 
тимчасовий 
захист

До 
оформлення 
дозволу 
на 
проживання

Від 
1 до 3 
місяців

1 
рік 
з мож-
ливістю 
пролонгації 
двічі по 
6 місяців

Поїздка 
в Україну 
не обмежена 
конкретним 
терміном

Дозвіл на проживання 
на території Італії для 
тимчасового захисту 
(Permesso di soggiorno 
per protezione 
temporanea)

Тимчасове 
посвідчення 
легального 
перебування 
в країні 
(Fiktionsbes-
cheinigung)

«Заява 
про 
клопотання 
про 
тимча-
совий 
захист»

–

–

–

–

До 
6 місяців

–

Поїздка 
в Україну 
не обмежена 
конкретним 
терміном

Підтвердження 
клопотання про 
тимчасовий захист та  
посвідка на проживання  
(Certificado de concessão 
de autorização de 
residência ao abrigo 
do regime de proteção 
temporária) – були 
проблеми з перетином 
кордону

Autorisation 
provisoire 
de séjour, APS

Посвідка для 
проживання 
(Aufenthaltstitel)

Наклейка в паспорт, 
наклейка на 
окремому бланку 
або картка 
O-document

Наклейка в 
паспорт – 
одразу при 
подачі заяви.
 
Картка 
O-document 
– 3 тижні

До видачі 
посвідки 
на прожи-
вання

12 місяців з 
можливістю 
пролонгації 
2 рази по 
6 місяців

6 
місяців 
з можли-
вістю про-
лонгувати 
відповідно 
до дії 
Директиви

Не менше 
ніж півтора 
місяця

2 
роки

1 
рік

Поїздка в 
Україну 
не обмежена 
конкретним 
терміном

До 6 місяців.
Якщо особа 
отримує 
допомогу з 
безробіття 
II (ALGII), 
всього на рік 
дозволено 
виїжджати 
на три тижні 
або 21 день, 
щоб про-
довжувати 
отримувати 
допомогу.

Поїздка в 
Україну 
не обмежена 
конкретним 
терміном

П
О

РТ
У

ГА
Л

ІЯ

https://portugalforukraine.gov.pt/uk/%d0%bf%d0%be%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%ef%bf%bc/#a2
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/2022-06/Booklet_France_EN.pdf
https://www.refugeehelp.nl/uk/information/make-an-appointment-to-pick-up-your-proof-of-residence
https://parrainage.refugies.info/ukraine/index.html
https://parrainage.refugies.info/ukraine/index.html


Іспанія

Уряд Іспанії розширив застосування 
Директиви про тимчасовий захист. Зокре-
ма, в Іспанії вирішили поширити сферу дії 
тимчасового захисту не лише на україн-
ських громадян, осіб інших національнос-
тей або осіб без громадянства, які легально 
проживали в Україні до 24 лютого, а й на 
громадян України, які вже перебувають в 
Іспанії. За даними UNHCR, мова йде про 
українців, які прибули до Іспанії до 24 
лютого або перебували там з неврегульо-
ваним статусом, у тому числі ті, яким було 
відмовлено в проханні притулку, і ті, хто 
внаслідок конфлікту не може повернутися 
в Україну.

У Іспанії, звернення про тимчасовий за-
хист розглядається в терміновому поряд-
ку, рішення виноситься протягом 24 годин 
після реєстрації. Після того, як заявка на 
тимчасовий захист буде заповнена разом 
із документацією, особам надають іденти-
фікаційний номер іноземця NIE (Numero 
Identificacion Extranjero) та номер спра-
ви, які потрібні разом із датою народжен-
ня, щоб завантажити Сертифікат тимча-
сового захисту (Certificado de Protección 
Temporal). Цей документ видається іспан-
ською, англійською та українською мова-
ми, про його винесення повідомляють в 
електронному вигляді, поштою, особисто 
та шляхом публікації в Офіційному журна-
лі (Boletin Oficial del Estado). Рішення, яким 
надається тимчасовий захист, містить доз-
віл на проживання, а також дозвіл на ро-
боту для осіб з 16 років або більше. Статус 
тимчасового захисту для українців в Іспанії 
триває 1 рік, після чого захист буде авто-
матично продовжено на наступний рік (за 
умови якщо імміграційні установи не вирі-
шить припинити його дію).

Після отримання дозволу на прожи-
вання в Іспанії, українцям необхідно по-
дати заявку на посвідчення особи інозем-

ця (Tarjeta de Identificacion de Extranjero 
TIE). Записатись на цю процедуру можна 
онлайн. Після подачі заявки на отриман-
ня карти TIE, особам видають тимчасове 
посвідчення особи. Виготовлення карти 
може тривати протягом 2-4 тижнів.

Карта TIE є підтвердженням дозволу на 
проживання в органах влади або приват-
них установах і має термін дії аналогічний 
дозволу на проживання, тобто 1 рік. Цю 
карту слід брати з собою під час подоро-
жей Шенгенською зоною разом із закор-
донним паспортом, як підтвердження ле-
гального проживання в Іспанії.
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Словаччина

У Словаччині українські громадяни, які хо-
чуть оформити тимчасовий захист, подають до 
центрів чи відділів поліції так звану «деклара-
цію іноземця». Її можна заповнити заздалегідь 
в електронному вигляді або безпосередньо на 
місці. Якщо в особи є закордонний, ідентифі-
каційний або інший документ (наприклад, сві-
доцтва про народження дітей та інші), тоді цій 
особі буде негайно надано тимчасовий захист 
і відповідне свідоцтво про тимчасовий приту-
лок. Разом з тим, іноземці отримують паперо-
вий документ формату А4 під назвою «Свідо-
цтво про надання дозволу на проживання на 
території Словацької Республіки» (Potvrdenie 
o udelení tolerovaného pobytu na území 
Slovenskej Republiky) з позначкою “DOČASNÉ 
ÚTOČISKO”. Свідоцтво можна перевірити на 
сторінці www.portal.minv.sk і роздрукувати. 
Ці документи дозволяють працювати на те-
риторії Словаччини, а також отримувати без-
коштовне проживання, їжу, медичне обслуго-
вування, засоби гігієни, доступ до соціального 
забезпечення, відвідування школи для дітей. 
Тимчасовий притулок надається до 4 березня 
2023 року і може бути продовжений, відповід-
но до рішення Ради ЄС.

Якщо в особи немає ідентифікаційних 
документів, рішення щодо заяви про тим-
часовий притулок буде прийнято протягом 
приблизно 30 днів. Проте житло, харчу-
вання, медичні та гігієнічні засоби доступні 
для таких іноземців одразу. 

Кожна особа, якій було надано тимча-
совий притулок, може вільно пересувати-
ся Словаччиною, подорожувати до інших 
країн ЄС, і може виїхати до України та по-
вернутися на територію Словаччини. Якщо 
особа планує повернутися в Україну і не 
повертатись в Словаччину як біженець, їй 
необхідно відмовитися від тимчасового 
притулку у письмовій формі. Після при-
йняття такої заяви, тимчасовий притулок 
втратить свою дійсність.

Польща

Українці, які вимушено виїхали до Поль-
щі мають право на оформлення анало-
гу польського ідентифікаційного номеру 
PESEL (з печаткою “Osoba o statusie UKR”), 
який надає право на перебування в Польщі 
протягом 18 місяців та доступ до усіх прав, 
передбачених Директивою № 2001/55/EC. 
Заяву на отримання дозволу на тимчасове 
проживання (Karta czasowego pobytu) мож-
на подати не раніше ніж через 9 місяців 
після дати легального в’їзду до Польщі, але 
не пізніше 18 місяців після 24 лютого 2022 
року. Дозвіл на тимчасове проживання в 
Польщі буде діяти протягом трьох років. 

У разі виїзду з Польщі на термін понад 
1 місяць, українців позбавляють прав пе-
редбачених тимчасовим захистом: права 
на законне перебування в Польщі протя-
гом 18 місяців, права на медичну допомо-
гу і пільг та соціальну допомогу. Останні 
зміни до польського законодавства також 
дозволяють відновити статус PESEL UKR, 
якщо людина повернеться до Польщі піс-
ля виїзду в Україну довше, ніж на 30 днів. 
Причина повернення має бути обґрунто-
вана - це активні бойові дії за місцем про-
живання особи. 

До липня 2022 року Польща не видава-
ла одразу українцям посвідок на прожи-
вання, що йшло в розріз з Директивою № 
2001/55/EC та створювало проблеми з ви-
їздом до Шенгенської зони та повернен-
ням до Польщі після короткочасної поїзд-
ки в Україну. 

22 липня 2022 Польща повідомила Єв-
ропейську комісію про видачу українцям, 
що мають тимчасовий захист, електронних 
посвідок на проживання Diia.pl. Цей доку-
мент можуть оформити повнолітні україн-
ці, які мають PESEL.UKR і мобільний дода-
ток mObywatel.  З Diia.pl та закордонним 
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паспортом можна  перетинати зовнішній 
кордон ЄС, зокрема їздити в Україну. Та-
кож, цей документ дозволяє пересувати-
ся Шенгенською зоною протягом 90 днів 
протягом періоду 180 днів. 

Однак, електронна посвідка Diia.pl на-
разі недоступна для дітей. Пресслужба 
польської прикордонної служби повідо-
мила, що дітям «доведеться отримувати 
дозвіл на в’їзд за особливою процедурою 
на кордоні». Ця процедура наразі не ви-
світлена на офіційних польських ресурсах. 
Разом з тим є свідчення українців про те, 
що Diia.pl може бути встановлена дітям ві-
ком від 13 років в Управлінні соціального 
страхування Польщі (ZUS), про дітей мо-
лодше 13 років інформація відсутня.

На практиці, польські прикордонники 
пропускають назад в Польщу сім’ї з дітьми 
після короткострокової поїздки в Україну за 
умови, якщо у матері (батька) є посвідка Diia.
pl та PESEL UKR. Важливо, що українці мають 
називати метою свого в’їзду отримання захи-
сту у зв’язку з воєнними діями в Україні.

РАЗОМ З ТИМ, 
ЗАЛИШАЮТЬСЯ 
НЕДОСЛІДЖЕНИМИ 
ДЕКІЛЬКА 
ПИТАНЬ ПРОЇЗДУ 
УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ:
· 
чи є можливою короткострокова поїздка в 
Україну і повернення в Польщу дітей у су-
проводі родичів другого ступеню спорід-
нення чи інших осіб, уповноважених одним 
з батьків? 
· 
чи легальним є подорожування україн-
ських дітей, що мають тимчасовий захист 
у Польщі, Шенгенською зоною, адже вони 
не мають цифрових/паперових дозволів на 

проживання (безвізовий термін перебу-
вання у тих, хто заїхав до ЄС у лютому-бе-
резні вже вичерпаний)? 
· 
Варто зауважити, що в Україні та більшості 
країн ЄС застосовуються різні підходи до 
правил подорожування осіб, які не досяг-
ли повноліття. Зокрема, в Україні діти від 
16 років мають право самостійно перети-
нати кордон і подорожувати. А, наприклад, 
у Польщі діти 16-18 років можуть подоро-
жувати лише у супроводі законного пред-
ставника. При самостійному в’їзді, дітей 
без супроводу можуть помістити до закла-
дів тимчасового перебування допоки їх не 
заберуть законні представники. 
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Португалія

У Португалії українці, які звертаються за 
тимчасовим захистом отримують «заяву про 
клопотання про тимчасовий захист». Ця заява 
відкриває доступ до ринку праці, соціальної 
підтримки, медичного обслуговування, осві-
ти. Після збору біометричних даних Служба 
з питань іноземців та кордонів (Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras - SEF) переглядає 
відповідні бази даних і згодом передає дані 
заявника організаціям, відповідальним за ав-
томатичне призначення ідентифікаційного 
податкового номера, соціального страху-
вання та охорони здоров’я. Після реєстрації 
особам видають підтвердження клопотання 
про тимчасовий захист та видають посвідку 
на проживання (Certificado de concessão de 
autorização de residência ao abrigo do regime 
de proteção temporária), яка містить QR-код 
аутентифікації, ідентифікаційний податковий 
номер, номер соціального страхування та до-
ступ до медичного страхування. 

Дозвіл на проживання дійсний один рік 
і може бути продовжений на два періоди 
по 6 місяців. За свідченнями українців, 
зібраними інтернет-ЗМІ «Європейська 
Правда», португальська посвідка на про-
живання не містить фото, а тому може бути 
не прийнята прикордонниками країн ЄС 
після короткострокової поїздки в Україну. 

Франція

У Франції українцям видають посвідки 
на проживання у зв’язку з отриманням тим-
часового захисту (Autorisation provisoire 
de séjour, APS) та дозвіл на роботу для осіб 
віком від 18 років. Посвідка на проживання 
діє 6 місяців з можливістю подальшого про-
довження, відповідно до Рішення Ради ЄС 
від березня 2022 року. Поновити посвідку 
на проживання на новий період необхідно 
в строки від трьох тижнів до трьох днів до 
закінчення терміну дії попереднього до-
кументу. Посвідка надає доступ до медич-
ного обслуговування, соціального захисту, 
освіти. Варто зауважити, що Директива № 
2001/55/EC говорить про надання тимчасо-
вого захисту мінімум на рік. 

Водночас, є свідчення, що у Франції не 
видавали посвідки на проживання дітям, 
а лише дорослим членам сім’ї (матері), що 
створювало бар’єри для подорожей всере-
дині Шенгенської зони та для короткочас-
ного повернення в Україну.
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Німеччина

Німеччина розширила перелік осіб, які 
підпадають під тимчасовий захист. Зокрема, 
допомогу можуть також отримати громадя-
ни України, які вже знаходились на терито-
рії Німеччини та мають посвідку для прожи-
вання, термін якої незабаром закінчується, 
а також особи, які незадовго до 24 лютого 
2022 р. втекли з України або які незадовго 
до цього перебували в ЄС (наприклад, у від-
пустці чи у відрядженні) і не можуть повер-
нутися в Україну через військові дії.

До початку повномасштабної війни, 
українцям, які і іншим особам, які не мають 
громадянства Євросоюзу або країн Шен-
генської зони, для тривалого перебування 
в Німеччині був необхідний дозвіл – по-
свідка для проживання (Aufenthaltstitel). 
Але після застосування Директиви про 
тимчасовий захист, Федеральне міністер-
ство внутрішніх справ зробило виключен-
ня - тимчасово звільнило від необхідно-
сті отримувати підставу для перебування 
(Aufenthaltstitel) для українців та інших ка-
тегорій осіб, які тікають від війни. 

Уже з 1 вересня у Німеччині почнуть облі-
ковувати час перебування для громадян Укра-
їни, враховуючи усі дні перебування з 24 лю-
того 2022 року. Ті українці, які перебувають у 
Німеччині понад 90 днів, мають зареєструва-
тись та отримати статус тимчасового захисту 
або виїхати з країни на наступні 90 днів.

Щоб отримати тимчасовий захист у Ні-
меччині, а разом з тим державну підтримку 
у вигляді надання житла, харчування і соці-
ального забезпечення, українські громадяни 
спочатку повинні зареєструватися. У якості 
підтвердження реєстрації видається посвід-
чення про прибуття (Ankunftsnachweis), з 
яким можна звернутися до місцевого органу 
соцзабезпечення, який відповідає за надання 
допомоги. Надалі необхідно подати заявку на 
посвідку на проживання (Aufenthaltstitel). 
Якщо в імміграційних органів немає можли-
вості швидко оформити цю посвідку, осо-

бам можуть спочатку видати тимчасове по-
свідчення легального перебування в країні 
(Fiktionsbescheinigung) або підтвердження 
електронного (онлайн) подання заявки на 
посвідку на перебування (Aufenthaltstitel). 
Це тимчасове посвідчення дає право на 
працевлаштування і буде діяти допоки не 
буде оформлено підставу для перебування 
(Aufenthaltstitel). Розгляд заяви може тривати 
не менше ніж півтора місяця.

Тимчасове посвідчення (Fiktionsbes-
cheinigung) не дає права на безвізові поїзд-
ки в Шенгенській зоні, оскільки посвідки 
для проживання (Aufenthaltstitel) ще не ви-
дано. Це правило стосується й інших офі-
ційних довідок про реєстрацію або подання 
заявки, які видаються замість тимчасового 
посвідчення легального перебування в кра-
їні (Fiktionsbescheinigung).  За свідченнями 
українців, процедура оформлення посвід-
ки може тривати декілька місяців. Протягом 
цього періоду у заявників виникали про-
блеми із перетином зовнішніх кордонів ЄС, 
адже у них були вичерпані дні безвізу, а доз-
віл на проживання ще не був виготовлений.

Посвідка для проживання - це пластикова 
картка та у деяких випадках ще й позначка у 
закордонному паспорті, яка діє 2 роки. Нара-
зі тимчасовий захист і відповідні дозволи на 
проживання та роботу діють у Німеччині до 
4 березня 2024 року, цей термін може бути 
продовжений рішенням Ради ЄС.

З посвідкою на проживання та закор-
донним паспортом можна виїжджати з Ні-
меччини та повертатись назад. Проте, по-
свідка (Aufenthaltstitel) втрачає чинність, 
якщо особа залишає Німеччину з «нетим-
часової причини» (наприклад навчання) 
та/або понад шість місяців не знаходиться 
у Німеччині. Також, якщо особа отримує 
допомогу з безробіття II (ALGII), всього на 
рік дозволено виїжджати з Німеччини на 
три тижні або 21 день, щоб продовжувати 
отримувати цю допомогу.
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Нідерланди

У Нідерландах українці, які зверта-
ються за тимчасовим захистом, можуть 
оформити наклейку в паспорт або карт-
ку O-document, що відповідають посвідці 
на проживання. Наклейку в паспорт вк-
леюють одразу, для виготовлення картки 
O-document необхідно 3 тижні. 

Проте, у перші місяці війни українці 
отримували лише нідерландський іден-
тифікаційний номер (BSN), що створю-
вало проблеми при подорожуванні в 
Шенгенській зоні і під час повернення в 
Україну. 

Італія

По приїзду в Італію, протягом 8 днів 
українським громадянам необхідно осо-
бисто звернутися до комісаріату поліції та 
подати заяву про присутність на території 
Італії (dichiarazione di presenza). Якщо осо-
ба буде проживати у приватному будинку, 
приймаюча сторона в Італії протягом 48 го-
дин від приїзду громадян України подає Де-
кларацію про гостинність (comunicazione di 
ospitalità). Після цього, громадяни України 
подають документи до місцевої квестури 
(Questura - Ufficio Immigrazione) на оформ-
лення дозволу на проживання на території 
Італії для тимчасового захисту (Permesso di 
soggiorno per protezione temporanea). Доз-
віл надається у формі картки. Тимчасовий 
захист триває в Італії до 4 березня 2023 
року, його може бути автоматично про-
довжено ще на один рік (шестимісячними 
термінами). Він надає дозвіл на роботу для 
осіб віком від 16 років, доступ до медичної 
допомоги, освіти та навчання в італійських 
школах та університетах.

Граничний термін оформлення цього 
дозволу не визначено італійськими орга-
нами влади, але зі свідчень українців ця 
процедура може тривати від 1 до 3 місяців, 
залежно від місця тимчасового прожи-
вання. Громадяни України мають доступ 
до соціального забезпечення і роботи в 
Італії з квитанцією, що підтверджує по-
дачу заявки на тимчасовий захист. Кви-
танція може не визнаватись в інших кра-
їнах Шенгенської зони як документ, що 
посвідчує легальне проживання. А тому 
у українців можуть виникати проблеми з 
документами при поверненні до ЄС піс-
ля короткострокової поїздки в Україну. 
З дозволом на проживання для тимчасо-
вого захисту та закордонним паспортом, 
українці можуть в’їжджати та виїжджати з 
Італії та на короткий термін повертатись 
в Україну. 
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·
ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОПУС-
КУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО КРАЇН ЄС 
ПІСЛЯ КОРОТКОЧАСНОЇ ПОЇЗДКИ В 
УКРАЇНУ У СИТУАЦІЇ, КОЛИ У НИХ ЗА-
КІНЧИВСЯ ПЕРІОД БЕЗВІЗОВОГО ПО-
ДОРОЖУВАННЯ (90 ДНІВ ПРОТЯГОМ 
ПЕРІОДУ 180 ДНІВ). 

·
ОФОРМЛЕННЯ ПОСВІДОК НА ПРО-
ЖИВАННЯ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ГРО-
МАДЯН УКРАЇНИ, ЩО ДОЗВОЛИТЬ ЇМ 
БЕЗПРОБЛЕМНО РАЗОМ ІЗ ЗАКОН-
НИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ПОДОРО-
ЖУВАТИ ШЕНГЕНСЬКОЮ ЗОНОЮ ТА 
ЗДІЙСНЮВАТИ КОРОТКОЧАСНІ ПО-
ЇЗДКИ В УКРАЇНУ.

·
УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУЛЯРУ ПО-
СВІДОК НА ПРОЖИВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ 
З ТИМЧАСОВИМ ЗАХИСТОМ У ОК-
РЕМИХ КРАЇНАХ ЄС, ЗОКРЕМА РОЗ-
МІЩЕННЯ ФОТОКАРТКИ ЗАЯВНИКА, 
ДУБЛЮВАННЯ НАДПИСІВ АНГЛІЙ-
СЬКОЮ МОВОЮ. 

· 
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕРМІНІВ ВИДА-
ЧІ ПОСВІДОК НА ПРОЖИВАННЯ З 
ТИМЧАСОВИМ ЗАХИСТОМ УКРАЇН-
ЦЯМ, ЗОКРЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ГРА-
НИЧНИХ ТЕРМІНІВ ОФОРМЛЕННЯ 
ДОКУМЕНТІВ.

·
КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКИМИ ОР-
ГАНАМИ ВЛАДИ НА ОДНОМУ ІНФОР-
МАЦІЙНОМУ РЕСУРСІ ПРАВИЛ НА-
БУТТЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ ТА 
ДОЗВОЛІВ НА ПРОЖИВАННЯ У РІЗ-
НИХ КРАЇНАХ ЄС .

ДО УВАГИ РОБОЧОЇ ПЛАТФОРМИ СОЛІДАРНІСТЬ, 
ЩО ОБ’ЄДНУЄ ПРОФІЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ 
З ЄС ТА УКРАЇНИ, ПРОПОНУЄТЬСЯ ОБГОВОРИТИ 
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ 
ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
МОБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦІВ:




