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УКРАЇНЦІ В ЄВРОПІ 

 

Програми для українських біженців у країнах ЄС та Великій Британії: 

як вони змінилися з лютого (The Page) 

29.11.2022 

Після масованих обстрілів України росією восени та блекауту 

кількість українців, які виїздять за кордон, суттєво не збільшилася. 

За добу блекауту з 23 листопада з України до ЄС та Молдови, за 

даними ДПСУ, виїхали 63 тис. осіб в обох напрямках. В середньому за 

добу кордон в обох напрямках перетинають до 80 тис. осіб. 

Наразі українці можуть виїхати за кордон за внутрішнім паспортом 

лише у виключних випадках — якщо вони виїхали з зони бойових дій та не 

можуть оформити закордонні паспорти. Тож за можливості бажано мати з 

собою закордонний паспорт, адже, навіть якщо вас випустять без нього, 

він знадобиться для перебування в ЄС та пересування між країнами. 

Які програми для українських біженців пропонують країни ЄС, а 

також Велика Британія станом на жовтень-грудень 2022 року, а також на 

2023 рік? 

 

https://thepage.ua/ua/politics/programi-ta-dopomoga-dlya-bizhenciv-z-ukrayini-u-yevropi-na-kinec-2022-2023-rik
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Мапа вільних для вʼїзду українців країн на листопад 2022 року (не 

вимагають підтвердження вакцинації) 

 

Франція: допомога українцям і як продовжити статус біженця 

 

Українські біженці отримують грошову допомогу від французького 

уряду: сума, за заявленими даними, складає приблизно 300-400 євро. 

Близько 150-200 євро допомоги мають отримувати французи, які прийняли 

до себе українців на проживання. 

Втім, українські біженці у Франції кажуть, що фактична сума 

допомоги наразі вдвічі менше — зокрема, матері з отримують усього 210 

євро, а суми в 300 євро як базової насправді нікому й не давали. 

Українським сімʼям, які орендують житло у Франції, повертають 

частину витрачених коштів — субсидію можна оформити протягом усього 

терміну проживання. Гроші перераховують напряму власнику житла, інше 

сплачує орендар. Сума виплат коливається залежно від кількості та віку 

людей, які орендують помешкання, його типу та площі. 

Важливо, що продовження виплат для українців, що мають дозвіл на 

проживання у Франції у статусі «бенефіціар тимчасового захисту», 

можливе, якщо вони подали або подадуть заявку на поновлення статусу 

через 6 місяців після його отримання. Якщо терміни порушені, виплати 

скасують. 

Для поновлення статусу у Франції необхідні наступні документи: 

 документ, що підтверджує громадянство; 

 документ про тимчасовий захист; 

 підтвердження адреси з датою не більше 3 місяців (можливо, 

знадобиться форма Attestation d'hébergement від того, хто надає житло); 

 документ про зміну соціальної ситуації, наприклад, трудового 

договору; 

 документи на дітей. 

 

Італія: яку допомогу отримують українці 

Станом на жовтень-кінець листопада 2022 в Італії діють три режими 

прийому біженців з України: 

 автономне проживання біженців у родичів, друзів, знайомих тощо: у 

цьому випадку українці отримують 300 євро на дорослу особу та 150 євро 

на дитину на місяць; 

 допомога агенції DIFFUSED HOSPITALITY — мова йде про 

підтримку українських біженців від НПО Італії, українці отримують 33 

євро на особу на день; 

Допомога від Міністерства внутрішніх справ та місцевих органів 

влади, сума та сама — 33 євро на особу на день. 

Українські вимушені переселенці з дітьми в Італії отримують також 

додаткову допомогу від агенції Assolavoro: 
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 150 євро — на садок для дитини до 3 років; 

 до 800 євро — на товари по догляду за дитиною до 3 років, окремо 

на дитину; 

 200 євро на підручники для дитини або навчальні матеріали для 

студента, така ж сума на університетський збір; 

 до 200 євро на психологічну допомогу на особу; 

 гроші на вивчення італійської; 

 гроші на спеціалізовані курси з професійної підготовки для 

працевлаштування (3,5 євро на годину + 1000 євро одним платежем після 

завершення навчання). 

 

Польща: як змінилася програма підтримки українців 

З 1 лютого 2023 року українські біженці в Польщі повинні будуть 

покривати 50% витрат на проживання, але не більше 40 злотих (8,4 євро) 

на особу на день. 

З 1 травня 2023 року українці, які перебуватимуть у Польщі уже 180 

днів, матимуть покривати 75% витрат, але не більше 60 злотих (12,8 євро) 

на особу на день. 

Ця виплата не поширюється на дітей, пенсіонерів, вагітних жінок, 

людей з інвалідністю, осіб з дітьми до 1 року, опікунів 3 дітей і більше, а 

також осіб та сімей, що перебувають у скрутному фінансовому становищі. 

Крім того, вимушені переселенці з України матимуть подати заявку 

на отримання номера PESEL (числового ідентифікаційного коду з 11 

цифр). 

Управління соціального страхування також планує контролювати 

виїзди біженців з Польщі, щоб уникнути нецільової виплати грошової 

допомоги. 

Щодо допомоги, полякам (чи українцям) які прихищають 

українських біженців, й надалі платитимуть 40 злотих (8,54 євро) 

допомоги на день на особу, але така допомога виплачуватиметься 

протягом 120 днів з моменту приїзду в Польщу. 

Водночас статус тимчасового захисту видаватимуть і тим 

громадянам України, які вʼїзджають у Польщу з сусідніх країн ЄС або з 

України. Варто зазначити, що виїзд з Польщі на період більше 30 днів 

тягне за собою втрату статус та виплат, хоча, якщо виїзд був до країн 

Шенгенської зони, його можна поновити. 

Щодо вʼїзду з території України нових біженців, то причина має бути 

обґрунтована — наприклад, активні бойові дії у місці проживання. 

Безоплатний проїзд для громадян України по Польщі скасували з 1 

липня, проте він все ще існує на деяких напрямках. Крім того, ним можуть 

користуватися деякі категорії біженців (наприклад, діти-школярі, студенти, 

діти з інвалідністю, залежно від міської програми) у низці міст, зокрема у 

Варшаві, Кракові, Гданську, Вроцлаві, Любліні тощо. Також українцям 

надають знижки на квитки на поїзд всередині країни. 
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Чехія: зміни у програмі підтримки та як продовжити статус 

біженця 

Чехія офіційно продовжила програму допомоги українським 

біженцям до березня 2024 року, просте на вимушених переселенців 

очікують зміни. 

Зокрема, проживання українських біженців у тимчасових притулках 

обмежать до 30 діб у спортзалах та 150 діб у готелях. Подальші терміни 

проживання мають бути оплачені. 

Соціальні виплати, зокрема грошова допомога для дітей, 

багатодітних сімей та сімей, які мають фінансові труднощі, скасовуються. 

Водночас компенсації для чеських сімей, які приймають біженців, 

збільшать із 250-350 крон на день (10,27-14,38 євро) до 300-400 крон на 

день (12,32-16,43 євро). 

Є такі варіанти продовження статусу тимчасового захисту в Чехії для 

українських біженців: 

 за умови реєстрації на сайті та особистого візиту до МВС Чехії; 

 онлайн-перереєстрація без необхідності оффлайн візиту. 

Чи зможуть вимушені переселенці з України отримувати безоплатне 

медичне страхування у 2023 році, ще не вирішено. 

Разову допомогу у 5 тис. крон (205,39 євро) тим часом зможуть 

отримати всі українці з візою тимчасового захисту. 

Водночас, аби цю суму отримувати наступні 5 місяців, треба довести 

свій статус безробітного. Крім того, при отриманні безкоштовного житла, 

харчування та предметів гігієни, біженець не зможе отримати виплату. 

 

Словаччина: хто може отримати допомогу від держави 

Грошова допомога українським біженцям перйшла з міжнародного 

рівня на національний, тепер їх виплачуватиме Міністерство праці 

Словаччини. 

За наявності статуса тимчасового притулку, українські біженці, що 

проживають у країні, можуть отримувати гроші від держави як соціальні 

виплати на тих же умовах, що й громадяни Словаччини. 

Допомога малозапезпеченим біженцям в Словаччині складає: 

  68,8 євро на місяць для фізичної особи; 

  130,9 євро на місяць для осіб, що мають від 1 до 4 дітей; 

  119,6 євро на місяць для пари без дітей; 

  179 євро на місяць для пар з 1-4 дітьми; 

  191,2 євро на місяць для особи з і більше дітьми; 

  241,3 євро на місяць для пар з 5 і більше дітьми. 

Додаткову фінансову допомогу також отримують особи з 

інвалідністю. 
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Німеччина: яку допомогу отримають українці з 2023 року 

У Німеччині ситуація для українських біженців з 1 вересня 2022 року 

покращилася: зокрема, тепер громадяни, що рятуються від бойових дій, не 

повинні одразу проходити реєстрацію. 

Крім того, українські біженці в Німеччині отримуватимуть на 40-50 

євро допомоги більше з 1 січня 2023 року: 

  одинокі дорослі — 502 євро на місяць; 

  батьки-одинаки — 502 євро на місяць; 

  повнолітні громадяни Україні (очевидно, не одинокі) — 451 євро на 

місяць; 

  діти 14-17 років – 420 євро на місяць; 

  діти 6-13 років – 348 євро на місяць; 

  діти до 5 років – 318 євро на місяць. 

Окрім фінансових виплат, за словами вимушених переселенців, 

українцям покривається оренда житла. Сума відрізняється в залежності від 

землі проживання, але становить близько 520 євро на місяць на одну 

людину. 

Водночас готівкові гривні на євро не можна обміняти: останній день 

з такою можливістю був 30 жовтня. 

 

Швейцарія: як змінилися виплати для українців 

Українські біженці у Швейцарії у перші півроку повномасштабної 

війни мали статус S, який дозволяє як отримувати соціальну допомогу, так 

і працювати в країні, незалежно від наявності банківських рахунків, 

коштовностей та авто. 

Допомога формально на людину становить приблизно 1500-1600 

євро на місяць, проте на руки видається набагато менше, розповідають 

самі біженці: 

  на руки видається 350-450 франків (355-456 євро); 

  на одну дитину видають 260-300 франків (263-300 євро), на другу — 

ще менше; 

Крім того, якщо людина отримує соціальну допомогу, їй буде 

необхідно продати авто — за словами біженців, офіційного закону про це 

поки не має, але його мають ухвалити у січні-лютому 2023. 

 

Велика Британія: возʼєднання з сімʼєю для українців 

Щодо можливості приїзду українських біженців до Великої Британії, 

там діє програма «Будинки для України», в рамках якої потрібно знайти 

громадянина Британії, що погодиться надати житло переселенцю чи сімʼї 

переселенців. 

Угода про таке проживання укладалася мінімум на півроку. 

Щомісячна виплата на 1 українця громадянам Великої Британії становить 

350 фунтів (404 євро). З 1 листопада приймаючі сімʼї також отримують 
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додатково 50 фунтів на людину (57,88 євро) — як компенсацію за оплату 

комунальних послуг. 

При прибутті переселенець також отримує: 

  разову допомогу від Червоного хреста (треба податися протягом 14 

днів) — 50 фунтів (57,8 євро), 

  разову допомогу від держави — 200 фунтів (231,5 євро); 

  допомогу по безробіттю — на дорослого складає 320 фунтів (370,3 

євро), якщо людина молодше 25 років — то менше; 

  виплати на дитину — чайлд бенефіт. 

Тим, хто знаходить роботу, виплати не скасовують, але зменшують 

залежно від зарплати. 

Найбільша проблема для тих, хто хоче залишитися у Великій 

Британії — знайти житло після півроку проживання у родині. Без роботи 

його не здають, а завдаток вимагають величезний — від 6 до 12 місяців. 

Так само тим, хто тільки думає виїхати до Великої Британії, велика 

проблема — знайти спонсора. За словами українських переселенців, 

бажаючі закінчилися ще влітку. 

Тим не менш, українці можуть отримати візу для возʼєднання з 

членами сімей, що вже тимчасово проживають у Великій Британії: 

зокрема, це може бути, батько, матір, дитина, брат, сестра, бабуся, дідусь 

особи, що вже легально проживає у країні. Дозвіл видається на максимум 3 

роки. 

 

Грузія: яку допомогу надають біженцям з України 

Грузія у жовтні 2022 року продовжила програму допомоги біженцям 

з України ще на 6 місяців. Сімʼї українських біженців отримують по 300 

ларі (105 євро) на місяць на оренду квартир, крім того, також можна 

отримати соціально допомогу у розмірі 45 ларі (15,86 євро) на людину на 

місяць. 

Також біженцям вже компенсували медичні послуги на суму у 800 

тис. ларі (282 тис. євро). 

До літа 2022 року біженців з України розселяли безкоштовно, проте з 

літа почали видавати по 300 ларі на сімʼю. Втім, цю допомогу отримали не 

всі, а всього лише пʼята частина українських біженців. 

 

Нідерланди: як змінилися правила перебування для українців в 

кінці 2022 

У Нідерландах з 1 листопада 2022 року змінилися правила 

перебування біженців з України: зокрема, вони повинні отримати 

спеціальну позначку в паспорті або О-документ, що підтверджує статус 

тимчасового захисту. 

Спеціальна позначка або документ гарантуватимуть дозвіл на роботу 

в ЄС. Хоча за нідерландськими законами для цього необхідний дозвіл 

роботодавця, навесні 2022 року для біженців з України спростили 

процедуру. 
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Позначку-вклейку або О-документ видає Служба імміграції та 

натуралізації Нідерландів. 
Повернутися до змісту 

 

Українських біженців стало менше в Польщі, Німеччині та Франції і 

побільшало в Ірландії, Данії та на Кіпрі (Дзеркало тижня) 

12.11.2022 

За інформацією Євростату, найвище співвідношення громадян 

України на тисячу місцевих жителів, зафіксовано в Естонії. 

Українських біженців стало менше в Польщі, Німеччині та Франції і 

побільшало в Ірландії, Данії та на Кіпрі 

У деяких країнах Європи кількість українських біженців дещо 

зменшилась 

Восени зменшилася кількість громадян України, які в Європі 

рятуються від війни, причому найбільше це явище помітили в Польщі, 

Німеччині та Франції. За даними Європейського статистичного бюро 

Eurostat, у вересні Польща прийняла на 13 735 осіб менше порівняно з 

серпнем, а кількість громадян України, яким запропонували тимчасовий 

захист, зменшилася на 10 160 і 2 830 для Франції та Німеччини відповідно, 

повідомляє SchengenVisaInfo.com. 

З іншого боку, більше українців зафіксовано в деяких інших 

європейських країнах, таких як Ірландія (900), Данія (345) і Кіпр (105), тоді 

країни, як Люксембург, Мальта та Румунія, прийняли менше десяти людей 

з України. 

Попри сезонне зменшення кількості шукачів притулку, все ж 

найбільше громадян України, які отримали тимчасовий захист – 

перебувають у Польщі – загалом 1,4 мільйона, за нею йдуть Німеччина 

(813 725), Іспанія (145 825) та Болгарія (134 790). 

«Порівняно з чисельністю населення кожної країни, найвище 

співвідношення громадян України, яким надано тимчасовий захист у 

вересні 2022 року на тисячу жителів, було зафіксовано в Естонії (1,8 

наданого тимчасового захисту на тисячу жителів), за нею йдуть Польща 

(1,4) та Литва, Латвія та Ірландія (всі 1,0)», – пояснює Євростат. 

Німеччина – країна, яка надала найбільше захисту українським 

дітям, загалом 15 460, що становить 30 відсотків усіх громадян України, 

які отримали такий статус протягом вересня. Крім того, Польща 

запропонувала захист 13 980 дітям, що становило 26 відсотків усіх шукачів 

притулку, тоді як 2 865 людей, що становить 29 відсотків від загальної 

кількості, отримали захист у Румунії. 

Жінки та дівчата в основному користувалися тимчасовим захистом, 

наданим у державах ЄС, причому про найбільшу кількість жінок, які 

отримали тимчасовий захист, повідомила Польща (33 650, що становить 63 

відсотки українців, які отримали захист у країні у вересні), Німеччина (30 

785 або 59 відсотків) і Румунії (5605, або 58 відсотків). 

https://zn.ua/ukr/WORLD/ukrajinskikh-bizhentsiv-stalo-menshe-v-polshchi-nimechchini-ta-frantsiji-i-pobilshalo-v-irlandiji-daniji-ta-na-kipri.html
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Німеччина повідомила про найбільшу кількість українських 

чоловіків, які отримали тимчасовий захист у вересні – загалом 21 110, що 

становить 41 відсоток усіх біженців з України, за нею йдуть Польща (19 

900, або 37 відсотків) і Румунія (4 115, або 42 відсотки). 

Раніше Міністерство внутрішніх справ Фінляндії провело 

опитування, яке показало, що 27% із 2 136 українських біженців не мають 

наміру повертатися в Україну. Ще 33 відсотки заявили, що вирішили 

повернутися після закінчення війни, тоді як 40 відсотків респондентів ще 

не вирішили, чи повернуться. 
Повернутися до змісту 

 

УКРАЇНЦІ В БОЛГАРІЇ 

 

В Болгарії продовжили програму підтримки українських біженців до 

весни (Topor) 

17.11.2022 

В Болгарії продовжуватимуть виплачувати компенсацію за 

проживання українських біженців до весни 2023 року. Українських 

громадян, які прибувають до Болгарії, все ж таки розмістять на державних 

базах відпочинку. 

Як повідомляє БНР, Програму з надання гуманітарної підтримки 

громадянам з України, які перебувають в Болгарії та отримали статус 

тимчасового захисту, продовжено болгарським урядом до 24 березня 2023 

року. 

Біженців, які будуть прибувати з України, розмістять тільки на 

державних і муніципальних базах. Керуватиме процесом Тимчасова 

оперативна група при Національній раді з міграції. 

За розміщення українських біженців бази відпочинку отримають по 

15 левів (7,6 євро) на день. 

Нагадаємо, на початку листопада уряд Болгарії виділив на 

відшкодування витрат власників об’єктів, які дали притулок українським 

громадянам, додатково виділено 3,435 млн євро. 

Раніше Інтернет-газета “Топор” повідомляла, що українських 

біженців переводять із центру в Єлхово до відомчих баз відпочинку 

Болгарської залізниці. 
 Повернутися до змісту 

 

УКРАЇНЦІ В ІТАЛІЇ 

 

Українські біженці в Італії: «Держава не знає, що з нами робити» 

(Лівий берег) 

23.11.2022 

За офіційними даними, до Італії, рятуючись від російської агресії, 

прибуло понад 153 тисячі українців. Зовсім не багато, якщо порівняти з 

понад мільйоном, який прийняла Польща та майже мільйоном, який 

https://topor.od.ua/v-bolgarii-prodlili-programmu-podderzhki-ukrainskih-bezhentsev-do-vesnyi/
https://lb.ua/world/2022/11/23/536718_ukrainski_bizhentsi_italii.html
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розмістила Німеччина. Тим паче, що з Італії українці часто-густо або 

переїжджають до інших країн або ж повертаються в Україну. LB.ua 

розповідає, як нині живуть біженці в Італії. 

Українських біженців приймають родини 

На початку повномасштабного вторгнення Італія досить оперативно 

ухвалила програми підтримки: минулий уряд Маріо Драгі виділив 318 млн 

євро на допомогу українцям. Біженці могли або жити у родичів (друзів, 

знайомих) і отримувати 300 євро на дорослого та 150 євро на дитину 

впродовж трьох місяців, або ж мешкати у структурах, наданих державою – 

готелях, соціальному житлі, центрах прийому біженців тощо – і 

отримувати харчування, але не гроші. 

На практиці вийшло так: абсолютна більшість тих, хто втік від війни 

живе у друзів-знайомих (за деякими даними, таких до 90% від загальної 

кількості), і меншість – у наданому державою житлі. При цьому Італії не 

вдалося втілити навіть ті скромні плани повною мірою. У співробітництві з 

так званим третім сектором – релігійними та іншими структурами – у 

березні були визначені 17 тисяч місць для українців. На практиці вдалося 

задіяти лише трохи більше 13-ти тисяч. При цьому заявки від Сицилії, 

Калабрії та Базилікати держава заморозила, адже, на думку чиновників, це 

занадто віддалені південні регіони, тож там немає українців, які живуть у 

наданому державою житлі, а мешкають тільки ті, кого запросили родини. 

Понад 60% прибулих подали заявку на отримання грошової 

допомоги. І з 9 травня перші заявники почали їх отримувати. Станом на 

серпень більшість тих, хто мав право, вже отримали всі передбачені гроші, 

за всі три місяці. Зараз виплачуються останні транші тим, хто встиг 

зареєструватися до 30 вересня – після цієї дати програма фінансової 

підтримки закрилася. А нинішній транш, попереджають українців через 

смс, у листопаді затримується... І кошти, виділені на грошову допомогу 

українцям, вже закінчуються... попри те, що серед заявників багато дітей (а 

це не 300, а 150 євро на місяць), а також те, що багато українських родин 

влітку повернулися з Італії до України, не очікуючи отримання всіх трьох 

передбачених траншів. 

Отже, на сьогодні більшість українців вже живуть без італійської 

державної допомоги. Як? Як сказала одна жінка, яка не захотіла називати 

своє ім’я: «Якось пристосовуємося. Звичайно, ми вдячні Італії й за те, що 

отримали, але нині таке враження, що новий уряд не знає, що далі робити з 

нами». 

Цілком ймовірно, що вона має рацію. Джорджа Мелоні є (від квітня) 

послідовно проукраїнською щодо зовнішньої політики й, зокрема, 

просуває надання Києву зброї, а от про українських біженців в Італії щось 

не говорить. Хоча, заради справедливості – з економікою в Італії дійсно 

все досить складно. І саме через це уряд Мелоні вже взявся урізати 

кількість тих, хто має право на так званий безумовний дохід. Тож зараз 

оголосити нові виплати українським біженцям – це був би непересічний 
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крок, який треба було б якось пояснити щонайменше її власним, 

ультраправим, виборцям. 

То як же живуть нині біженці? Когось фінансово підтримують родичі 

з інших країн. Хтось знайшов вже підробіток – прибирати в будинках, 

доглядати дітей чи стареньких. Це та робота, яку італійський робочий 

ринок пропонує у достатній кількості. Із усіма іншими видами робіт 

складно. Існують різні програми для пошуку роботи, спрямовані на 

українських біженців – як від Євросоюзу, так і від регіональних влад чи 

комерційних установ. Є курси перекваліфікації, вивчення італійської мови, 

однак важко сказати, щоб це масово допомагало українцям 

працевлаштуватися. Не тому, що вони не хочуть, а тому, що ринок праці, 

скажімо так, специфічний. 

«Ми хочемо жити на своїй землі» 

Але послухаймо також наших героїнь, історії яких ми відслідковуємо 

з весни, як живуть нині вони? 

Ольга Скорик з Харкова: «Наша ситуація не дуже змінилася тільки 

тому, що нам дуже пощастило з приймаючою родиною, і ми досі живемо 

там, куди прибули на початку березня. А от гроші тануть, це так. 

Витрачаємо залишки моїх заощаджень, фінансово допомагає чоловік. Я 

хочу працювати, але щось мені складно уявити роботу, яку можна 

поєднувати з вихованням дітей самотужки, при цьому заробляючи 

достатньо, щоб самостійно знімати житло... Діти вчаться онлайн в 

українській школі – ми вирішили, що італійська школа плюс українська 

плюс спорт та музика – це буде занадто. Я здала іспит на черговий рівень 

знання італійської мови – для моєї професії вона мені згодиться. Ніби все 

добре, але... Страшенно хочеться повернутися у рідний Харків, навіть 

розуміючи, що він дуже змінився за ці місяці розлуки... Але принаймні до 

весни – заради дітей – все ж залишаємося тут». 

Приблизно такі ж емоції і у киянки Анни, що теж з березня живе в 

столичному регіоні Лаціо з сином. Правда, у Анни ще влітку закінчилися 

можливості жити у домі друзів, відтак, завдяки італійській Цивільній 

обороні, мешкає у готелі. Тобто – у готелях. Адже біженців постійно 

кудись «перекидають». Нині Анна з сином живе вже у другому готелі, але, 

здається, незабаром перевезуть у ще якийсь, може, навіть в іншому регіоні. 

Кожного разу це невідомість, куди саме везуть, адже біженцям цього 

ніколи не повідомляють. Але умови прийнятні, харчування в готелі також 

є... Та Анні так само до щему не вистачає України: 

«Не повірите, вже тричі квитки додому брала, так хотіла 

повернутися... І щоразу ледь не в останню мить відмовлялась від цієї ідеї. 

Рано все ж у Київ з дитиною... Нещодавно біля мого дому приліт був. 

Треба якось перезимувати, а там видно буде, – зітхає вона. – Італія – 

чудова країна, тут привітні люди (щоправда, не ті, що приїжджають 

переселяти нас разом з перекладачами на російську – ті чомусь досить 

грубі). А поки що займаюся розвитком дитини, намагаємося відвідати 

якомога більше культурних цікавинок тут, на Апеннінах. Я ходжу на 
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маніфестації протесту проти російської агресії, які дуже часто 

відбуваються у Римі, й інших закликаю. Уже десь людей 12-15 з нашого 

готелю туди ходять! Отже, демонструємо українську позицію італійцям і, 

як каже Жадан, «прокидаємося щоранку на день ближче до нашої 

перемоги». 

А от третя наша героїня – Юлія з Київщини, мама трьох дітей – таки 

повернулася ще у серпні. «Так, складно, – каже вона. – Неможливо 

працювати. Складно пристосовуватися до відключень електрики. От зараз, 

поки з вами говорю – смажу яєчню для молодшої дитини на похідному 

газовому балончику. Але ми 90-ті витримали, витримаємо й це. Ні, 

жодного разу не пошкодувала, що повернулися з Італії. І діти також ні. 

Туди у відпустку їздити добре, а жити ми хочемо тут, на рідній землі. В 

Україні все чудово було, поки не прийшли росіяни». 
 Повернутися до змісту 

 

УКРАЇНЦІ В ІСПАНІЇ 

 

Українці в Іспанії повинні платити податки після перебування понад 

183 дні (Українські новини) 

07.11.2022 

Українські громадяни в Іспанії повинні платити податки після 

перебування понад 183 дні. 

Про це йдеться у відповіді Міністерства зовнішніх справ на 

інформаційний запит Українських Новин. 

«Фізична особа вважається платником податків, що проживає в 

Іспанії, якщо: 

1. вона/вона фізично перебуває на території Іспанії понад 183 дні; 

2. має в Іспанії основне місце своєї економічної діяльності чи 

інтересів, прямо чи опосередковано», – йдеться у повідомленні. 

Таким чином, платником податків, що проживає в Іспанії, є особа, 

яка перебуває на території Іспанії більше 183 днів протягом календарного 

року або має основні економічні інтереси в Іспанії, навіть якщо не 

перебуває на території Іспанії жодного дня. 

Інші деталі в МЗС не уточнили. 
 Повернутися до змісту 

 

В Іспанії відкрито осередок для біженців з України (Credo) 

05.11.2022 

У місті Леганес в автономній громаді Мадрида відкрито черговий 

осередок для біженців з України. У п’ятницю, 4 листопада 2022 р., в 

дієцезії Хетафе, що в центральній Іспанії, місцевий єпископ Хінес Ґарсія 

Бельтран посвятив осередок для родин біженців з України. Розташований у 

місті Леганес заклад назвали на честь святого священномученика 

Йосафата.  

https://ukranews.com/ua/news/893033-ukrayintsi-v-ispaniyi-povynni-platyty-podatky-pislya-perebuvannya-ponad-183-dni
https://credo.pro/2022/11/332810
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На першому етапі своєї діяльності він прийме близько 40 осіб, між 

якими є також люди з інвалідністю — пише Vatican News. У церемонії 

інавгурації взяли участь директор дієцезального відділу Карітасу Енріке 

Карреро, мер Леганеса Сантьяґо Льоренте, капелан української громади в 

місцевій дієцезії о. Андрії Стефанишин, члени міської управи, волонтери 

Карітасу та вірні парафії Пресвятої Богородиці, при якій діятиме осередок 

«Святого Йосафата».  

Була також присутня перша сім’я, що оселиться в закладі: мама з 

двома маленькими дітьми. «Те, що ми робимо — це те, що ми повинні 

робити; можемо сказати, що ми б хотіли, щоб так чинили з нами. В тих, 

хто до нас прибуває, ми хочемо бачити не числа, не статистику, не ворогів, 

а брата і сестру. Чоловіка і жінку, наділених гідністю», — сказав єпископ, 

зауваживши, що цей осередок зроблений з простотою, але з великою 

гідністю, «з гідністю, на яку ми всі заслуговуємо».  

Заклад відкритий завдяки спільним зусиллям місцевих структур 

Карітасу та влади міста Леганес. Загалом на проект витрачено приблизно 

пів мільйона євро. Серед напрямків діяльності осередку буде також 

допомога в працевлаштуванні. 
 Повернутися до змісту 

 

Рекордно низькі ціни: стало відомо, скільки українським біженцям 

коштує місяць життя в Іспанії (Today) 

01.11.2022 

Іспанія не стала одним із найпопулярніших напрямків для 

українських біженців. Проте з'ясувалося, що у цій країні рекордно низькі 

ціни на життя. Стало відомо, яка сума потрібна на місяць, щоб покрити 

базові витрати. 

Рекордно низькі ціни: стало відомо, скільки українським біженцям 

коштує місяць життя в Іспанії - today.ua 

Українські біженці відзначили в Іспанії помірні ціни та відносно 

невеликі витрати на основні потреби. Вони майже на третину менші, ніж у 

Німеччині і більш ніж у половину менше, ніж у Швейцарії. 

Вартість сезонних овочів та фруктів невелика, і в середньому за 

кілограм потрібно заплатити 1 євро. Найпопулярніші асортиментні позиції 

представлені по таким цінам: 

 білий хліб (500 г) – 1-2 євро; 

 молоко (1 літр) – 1 євро; 

 яйця (12 штук) – 2,3-2,5 євро; 

 куряче філе (1 кг) – 7-8 євро; 

 рис білий (1 кг) – 1,15-2 євро; 

 яблука (1 кг) – 2 євро; 

 помідори (1 кг) – 1,8-2 євро; 

 апельсини (1 кг) – 1,55 євро; 

 банани (1 кг) – 1,79 євро; 

https://biz.today.ua/russkij-rekordno-nizkie-tseny-stalo-izvestno-skolko-ukrainskim-bezhentsam-stoit-mesyats-zhizni-v-ispanii/
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 оливкова олія (1 л) – 3,5-4 євро; 

 вино – від 3,75 євро за пляшку. 

Для великих відстаней доступний громадський транспорт, а 

більшість точок легко дістатися пішки. Для пенсіонерів з 60-річного віку є 

пільгові тарифи на поїздки. 

Оренда житла коштуватиме мінімум 400 євро. Плата залежатиме від 

розміру міста, популярності району та близькості до узбережжя. За даними 

ресурсу Numbeo, вартість орендованої квартири без урахування 

комунальних послуг така: 

 1-кімнатна поза центром міста – від 400 до 600 євро; 

 1-кімнатна у центрі популярного туристичного міста – 750 євро; 

 3-кімнатна поза центром – 950 євро. 

 3-кімнатна у центрі міста – 1250 євро. 

Рекордно низькі ціни: стало відомо, скільки українським біженцям 

коштує місяць життя в Іспанії 

В Іспанії є квартири, які продаються за 60 тисяч доларів. Ціни за 

оренду невеликих будинків починаються від 325 євро на місяць. 

За комунальні послуги доведеться сплатити від 130 євро. На 

продукти піде ще близько 270 євро. Медичні послуги – 222 євро, розваги 

(ресторани, кафе, кіно тощо) – 450 євро. На непередбачені витрати слід 

залишити близько 150 євро. Загалом місяць життя в Іспанії коштуватиме 

1822 євро. 

Вечеря з вином у ресторанах у середньому коштує 45-80 євро. 
 Повернутися до змісту 

 

УКРАЇНЦІ В НІМЕЧЧИНІ 

 

Німеччина ледь справляється з напливом українських біженців: 

розселяють у школах і наметах (Уніан) 

30.11.2022 

Владі країни доводиться розміщувати людей в наметах і шкільних 

спортзалах, а також готуватися до прийому ще однієї хвилі біженців. 

На старому аеродромі на околиці Берліна майже тисяча людей спить 

у величезних опалюваних наметах. Німецька столиця ледве справляється з 

розміщенням біженців з України. 

І оскільки зима стає все ближче, а РФ продовжує атакувати 

енергетичну інфраструктуру України, влада спішно готує нові притулки в 

очікуванні прибуття, за її оцінками, ще 10 тис. осіб, повідомляє Бі-бі-сі. 

За останніми даними, з початку війни до Німеччини втік мільйон 

українців. Це нагадало німцям про 2015 і 2016 роки, коли тут шукало 

притулку порівняне число людей. Як і тоді, Німеччина спочатку надала їм 

теплий прийом. Але зараз зростає стурбованість з приводу того, як краще 

розмістити таку велику кількість біженців. 

У Берліні близько 100 українців щодня прибувають в головний 

міський центр прийому біженців, розташований в терміналі колишнього 

https://www.unian.ua/world/nimechchina-led-spravlyayetsya-z-naplivom-ukrajinskih-bizhenciv-rozselyayut-u-shkolah-i-nametah-12062505.html
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аеропорту Тегель. Працівники в яскравих жилетах ведуть їх повз 

непрацюючих багажних каруселей в старі зали очікування, які тепер 

заповнені розкладними столиками з речами. Тут є їжа, медична допомога 

та спальні місця на кілька ночей. Все це розраховано на тимчасове 

проживання; незнайомі люди сплять на ліжках в загальних кабінках або 

наметах. 

Але багато хто залишиться тут надовго: у місті, де ринок оренди 

знаходиться під тиском, стає все важче знайти постійне житло, і 

відправляти людей в інші регіони Німеччини також стає складніше. 

Менеджер центру Клео Тюммлер визнає, що доводиться непросто: 

"все створено для того, щоб піклуватися про людей протягом декількох 

днів. Іноді їм доводиться залишатися тут на два тижні, а то й на три". 

Незважаючи на логістичні труднощі, в центрі панує невимушена 

атмосфера. Тюммлер та її колеги, здається, прагнуть зробити життя людей 

тут якомога простішим та комфортнішим. 

Вони намагаються пристосуватися до потреб постояльців, які 

проживають тут тривалий час. Вони купили пральні машини, намагаються 

організувати розваги і розширюють можливості для навчання 300 дітей, 

деякі з яких спілкуються по відеозв'язку з українськими школами. 

За їхніми словами, вони навчилися з досвіду 2015 року, але їх 

позитивний настрій поділяють не всі. 

Один політик з північно-західної Німеччини нещодавно використав 

свою колонку в національній газеті, щоб попередити, що такі громади, як 

його місцева, піддаються "серйозному випробуванню" численними 

українськими біженцями, а також зростаючим потоком осіб, які просять 

притулку. 

Число людей, які подають прохання на притулку, дійсно зросло, в 

основному за рахунок вихідців з Сирії та Афганістану. 

"Я очікую ще десятки, якщо не сотні тисяч українських жінок і 

дітей... У багатьох громадах вже проживає більше мігрантів, ніж під час 

кризи 2015-2016 років", - написав політик з ХДС Фредерік Поль в газеті 

Welt. 

Він сказав, що нинішня ситуація нагадує йому атмосферу минулої 

кризи, коли теплий прийом поступився місцем запеклим національним 

дебатам про те, яку підтримку німці можуть і повинні надавати тим, хто 

шукає притулку. 

Він повторив коментарі, зроблені на початку року Мартіною 

Швайнсбург, членом районної ради з Тюрінгії, яка сказала, що в її районі 

спочатку покладалися на приватних домовласників для розміщення 

українців - в основному жінок, дітей і літніх людей - але тепер і вони не 

хочуть цього робити. 

За її словами, здача шкільних спортзалів для розміщення біженців - 

це те, що громадськість все частіше вважає неприйнятним. "Наші 

можливості вичерпані", - сказала вона. - Ми притиснуті до стіни". 
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Атмосфера в суспільстві стає все більш напруженою. Цього року 

влада зафіксувала 65 нападів на житло біженців, це значно більше, ніж у 

2021 році. 

Недавнє опитування, проведене одним з національних телекналів, 

показало, що за останній рік стурбованість імміграцією зросла: 53% 

опитаних були стурбовані тим, що в Німеччину приїжджає занадто багато 

людей, що на 11% більше, ніж у вересні 2021 року. 

Ці страхи і соціальний розкол - саме те, що російський президент 

Володимир Путін прагне використати у своїй кампанії, спрямованій на те, 

щоб зробити Україну непридатною для життя і загнати ще більше її 

громадян в Європу. 

Це стане випробуванням для членів німецького уряду, який прийшов 

до влади з набагато більш ліберальним ставленням до біженців, ніж його 

попередники. Матиме велике значення, як відреагує ця країна, яка сама 

сильно змінилася через міграційну кризу. 

Українські біженці в ЄС 

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 

близько 4,5 млн українських біженців в даний час зареєстровані за різними 

схемами захисту в країнах Європи, багато з них в країнах ЄС, які межують 

з Україною – Словаччини, Польщі, Угорщини та Румунії. 

Також у країнах Східної Європи готуються прийняти нову хвилю 

біженців через зимові холоди та атаку росіян на об'єкти енергетики. За 

прогнозами ВООЗ, через цю причину з України можуть виїхати ще 2-3 млн 

осіб. 

При цьому 27 листопада у Німеччині зареєстрували вже понад 

мільйон українських біженців. 
Повернутися до змісту 

 

Залишитися після війни. Як отримати посвідку на постійне 

проживання у Німеччині (РБК) 

30.11.2022 

Німеччина – країна-рекордсмен по кількості українських біженців. За 

час війни статус тимчасового захисту там оформили понад 1 мільйон 

українців. 

Чимало наших співгромадян хотіли б залишитися у цій країні 

проживати і після війни. Як отримати посвідку на постійне місце 

проживання в Німеччині, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням 

на VisitUkraine.today. 

Що дає статус тимчасового захисту в Німеччині 

Українці, які знаходяться в Німеччині через війну, перебувають у цій 

країні на підставі статусу тимчасового захисту Aufenthaltstitel. Це не статус 

біженця, який дається індивідуально, а особливий дозвіл на перебування, 

який країни ЄС затвердили для всіх жителів України, що залишили власну 

країну через війну. 

https://www.rbc.ua/rus/travel/zalishitisya-pislya-viyni-k-otrimati-posvidku-1669746503.html
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Разом із тимчасовим захистом українці отримують право працювати, 

на соціальну підтримку, відкривати власні підприємства, навчатись та 

претендувати на державну стипендію. 

Втім, дія статусу наразі продовжена до 4 березня 2023 року. Якщо 

після цієї дати перебувати в Україні стане безпечно, то українцям треба 

буде залишити Німеччини та повернутись у свою країну. 

Залишитися після війни. Як отримати посвідку на постійне 

проживання у Німеччині 

Що необхідно для отримання дозволу на проживання: умови 

Для цього слід оформити посвідку на проживання в Німеччині. Вона 

також має назву Aufenthaltstitel, але видається на підставі іншої мети 

перебування в країні. 

Найчастіше дозвіл на тимчасове проживання у Німеччині можна 

отримати на підставі вагомих причин, наприклад, навчання чи робота. 

Термін дії посвідки складає від 6 місяців до 3 років. Після закінчення 

терміну дії дозвіл треба продовжувати. 

Для оформлення дозволу на постійне проживання вимог більше: 

треба прожити у Німеччині на підставі тимчасового статусу мінімум 5 

років, мати житло, постійні доходи, страхування, володіти німецькою 

мовою та сплачувати податки. 

Залишитися після війни. Як отримати посвідку на постійне 

проживання у НімеччиніФото: Інтеграційні курси з німецької мови 

(gettyimages.com) 

Як підготуватися до отримання посвідки 

Українські біженці, які хочуть залишитися в Німеччині, можуть 

почати готуватись до цього вже зараз. Тим, хто здобуватиме освіту, 

необхідно мати фінансову підтримку на весь період навчання, близько 930 

євро на місяць. 

Українцям, які хочуть оформити посвідку на підставі робочого 

контракту, слід враховувати, що робота має відповідати освіті. Тобто 

дозвіл не видають некваліфікованим працівникам. В такому випадку слід 

подумати про майбутню професію, змінити роботу або розпочати 

навчання. 

Також існують альтернативні варіанти: бізнес віза, блакитна карта чи 

віза фрілансера. Важливо, щоб діяльність приносила прибуток та була 

економічно цікавою для Німеччини. 

Можливий також переїзд на підставі родинних зв’язків: возз’єднання 

з сім’єю та шлюб, еміграція євреїв, наявність німецького коріння. 

Нагадаємо, ми писали, як Європа готується до зимової хвилі 

біженців. 
 Повернутися до змісту 
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За що можуть покарати у Німеччині: біженці з України мають знати 

(Служба міста Дніпра) 

30.11.2022 

За останніми даними, німецька влада зареєструвала близько 890 

тисяч українських біженців. До них застосовуються такі ж правила, як і до 

інших. Тому, уникнути непорозумінь, їх треба знати. 

У Німеччині існує режим тиші, що діє з 13:00 до 15:00, а також з 

22:00 до 07:00 ранку. У суботу з 19:00 до 08:00 ранку, а в неділю та 

релігійні свята дотримання тиші є обов'язковою умовою протягом усього 

дня. Шум на вулиці вночі прирівнюється до дрібного хуліганства. 

Обов'язкове роздільне сортування сміття. Необхідно уважно дивіться 

маркування на баках для сміття, окремий колір відповідає окремому типу 

відходів. Синій або блакитний - це папір і картон, жовтий або 

помаранчевий колір - штучні матеріали та упаковки, що підлягають 

переробці (пластикові упаковки, алюмінієві банки, тетра паки тощо), 

зелене або коричневе звалище призначене для органічних відходів, а чорне 

або сіре - для змішаного сміття. 

Пластикові та скляні пляшки або банки з під напоїв, можна здати в 

супермаркеті, через спеціальні автомати або в магазині напоїв і отримати 

від 8 до 25 центів. 

Система штрафів, може здивувати, тому що в Німеччині маленька 

провина може обернутися крупною сумою. 

Наприклад, убити бджолу, що підлетіла до келиха з напоєм, може 

коштувати у Північній Рейн-Вестфалії до 60 тис. євро. Пом'якшити 

покарання може лише той факт, якщо ти алергік, але це треба ще й 

довести. 

Якщо ви вигулюєте собаку на вулиці, ви повинні мати з собою 

мішечок для збирання. Якщо мішечка немає, то може загрожувати штраф 

від 35 до 250 євро. 

Годувати голубів у Німеччині суворо заборонено. Наприклад, у місті 

Кельн за це може бути штраф до 1000 євро, а в Гамбурзі сума може 

досягти 5000 євро. 

Викинути недопалок у вікно авто може коштувати до 50 євро, 

викинути на вулиці жуйку – до 75 євро. За туалет у не призначеному для 

цього місці можна сплатити від 60 до 150 євро. 

За безквитковий проїзд у громадському транспорті «зайці» заплатять 

60 євро. 

А от якщо ви захочете скачати фільм в Інтернеті, то в Німеччині 

краще відмовитися від цієї ідеї. Тут суворо стежать за дотриманням 

авторського права, тому завантаження музики або фільмів з торрент-

трекерів карається за законом і загрожує тюремним ув'язненням на строк 

до трьох років. 

https://www.056.ua/news/3505409/za-so-mozut-pokarati-u-nimeccini-bizenci-z-ukraini-maut-znati
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Не слід намагатися рознімати забіяків під час вуличної бійки – це 

можуть розцінити як участь у ній. Краще відразу викликати поліцію. 

Штраф за порушення становить 600 євро. 
 Повернутися до змісту 

 

У Німеччині зареєстровано понад мільйон біженців з України (Буг) 

28.11.2022 

У Німеччині зареєстровано майже 1,03 мільйона українських 

біженців від початку російського вторгнення в Україну. 

Про це повідомляє “Європейська правда“. 

За даними агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН, з 24 

лютого близько 7,9 млн осіб з України шукають захисту за кордоном через 

війну. 

Найбільше українських біженців прийняла Польща – понад 1,5 

мільйона осіб. Чеська Республіка також прийняла багато українців по 

відношенню до кількості жителів (близько 10,7 млн осіб), а саме близько 

463 000. 

У Франції зареєстровано близько 119 000 біженців, в Італії близько 

173 000 і в Іспанії близько 154 000. 

Раніше в Єврокомісії заявили, що країнам, які приймають 

українських біженців, таким як Німеччина та Польща, доведеться 

пристосовуватися до того факту, що українці залишаться в країні на довгі 

роки після закінчення війни.  
 Повернутися до змісту 

 

Німеччина прийняла у дев’ять разів більше українських біженців, ніж 

Франція (Borg.expert) 

27.11.2022 

Станом на 21 листопада в Німеччині перебуває 1,028 млн. біженців з 

України 

Біженці з України нерівномірно розподілені між приймаючими 

країнами Євросоюзу, повідомила газета Bild am Sonntag з посиланням на 

дані МВС та власні розрахунки. 

Як пише видання, станом на 21 листопада в Німеччині перебуває 

1,028 млн. біженців з України. 

Газета зазначає, що це майже у дев’ять разів більше, ніж у Франції. 

Найбільше українських біженців у ЄС також знаходиться у Польщі 

та Чехії. Видання зазначає, що на тлі загальної чисельності населення в 

Чехії кількість біженців, що приїхали туди, «величезна». 

За даними ООН, через війну в Україні країну з лютого залишили 7,8 

млн осіб. Більшість із них перебувають у Польщі та Німеччині. 
Повернутися до змісту 

http://bug.org.ua/news/u-nimechchyni-zareyestrovano-ponad-miljon-bizhencziv-z-ukrayiny-714276/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/27/7151395/
https://borgexpert.com/news/nimechchyna-pryjniala-u-dev-iat-raziv-bilshe-ukrainskykh-bizhentsiv-nizh-frantsiia
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УКРАЇНЦІ В НОРВЕГІЇ 

 

Виплати та дезінформація. Що розчарувало українських біженців у 

Норвегії (РБК) 

16.11.2022 

В Норвегії дослідили, яке враження склалося в українців від "зустрічі 

з країною" та спроб інтегруватися в суспільство. Подібні відгуки у 

біженців запитували вперше. 

Які основні турботи виявилися у наших громадян у цій країні та що 

їх розчарувало, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на 

sciencenorway.no. 

Біженців вперше запитували їхні відгуки про прийом у країні 

Українці в Норвегії готові інтегруватися в місцеве суспільство і 

загалом задоволені прийомом, але часто їм бракує доступу до інформації, 

відзначають дослідники Норвезького інституту міських і регіональних 

досліджень (NIBR). 

Понад 70% біженців стверджують, що було важко знайти чітку 

інформацію про те, що їм робити. При цьому українців найбільше 

турбувало, як знайти житло та коли можна переїхати. 

Багато біженців відзначили, що їм було важко шукати інформацію на 

різних державних сайтах – краще було б, якби працював уніфікований сайт 

із усією необхідною інформацією. 

Спершу дослідники опитували волонтерів, які спілкувалися з 

новоприбулими біженцями. Потім цікавилися досвідом самих біженців в 

центрі прибуття. Згодом анкети з опитуванням розіслали дорослим 

українцям, які знайшли прихисток від війни у Норвегії – відповіді 

надійшли від 680 осіб. 

Норвезька влада вивчала питання біженців і раніше, але вперше 

дослідники цікавилися тим, як процес інтеграції відчувають самі втікачі 

від війни. 

"У попередніх ситуаціях із високим потоком біженців увага була 

більше зосереджена на заходах економії, це вперше, коли влада 

зацікавилася тим, як самі біженці переживають свою першу зустріч з 

Норвегією", - зазначила керівник проекту Вілде Хернес. 

Крім того, це перший випадок, коли відгуки біженців були отримані 

на такому ранньому етапі, зазначила дослідниця. 

З якими проблемами зіштовхнулися українці в Норвегії 

Згідно зі звітом, українські біженці в Норвегії – переважно 

високоосвічені. Але на заваді стає знання мови: 

11% стверджують, що вільно володіють англійською мовою. 

30% - розмовляють базовою англійською мовою; 

60% - погано розмовляють англійською або не володіють взагалі. 

https://www.rbc.ua/rus/travel/viplati-ta-dezinformatsiya-shcho-rozcharuvalo-1668615306.html
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Близько 30% українцям доступ до перекладачів був недостатнім. 

Третині надали перекладача в окремих випадках. 5% біженців не мали 

перекладача взагалі. 

Ще однією проблемою для біженців було те, що велика частина 

інформації була незрозумілою. Українці переважно використовували 

офіційні норвезькі сайти, але багато хто брав інформацію із соцмереж, що 

могла бути неправдивою. 

Виявилося, що біженці у приймальних центрах біли більш 

поінформовані, ніж ті, хто жив у сім'ях. Згідно зі звітом, багатьох також 

прямо дезінформували про відповідні процедури та права. 

Також українці виявилися розчарованими, що фінансова допомога 

була різною залежно від регіонів. Наприклад, біженці в Осло отримували 

кращу підтримку. 

Також деякі біженці не отримали належних їм грошей у перші 

місяці. У серпні влада оголосила, що ці біженці отримають відшкодування. 

Нагадаємо, ми писали, що Польща змінює стратегію щодо 

українських біженців. 
 Повернутися до змісту 

 

ВІДЕО: З Миколаєва до Скандинавії: як українські переселенці 

облаштувались у Норвегії (ТСН) 

04.11.2022 

Більше 9 мільйонів українців виїхали з країни від початку 

повномасштабної війни. Такі цифри озвучили у Верховному комісаріаті з 

питань біженців ООН. Хтось повернувся, а хтось чекає на повне 

припинення вогню. Найбільше наших земляків виїхали до сусідньої 

Польщі. Через це полякам доводиться скорочувати програми допомоги для 

переселенців. Але така ситуація не всюди. Як живеться українцям, які 

переїхали з Миколаєва до Скандинавії – розкажемо далі! 
Повернутися до змісту 

 

УКРАЇНЦІ В ПОЛЬЩІ 

 

Де знайти житло з харчуванням. Що робити біженцям після прибуття 

до Польщі (РБК) 

29.11.2022 

Польща від початку війни надала тимчасовий захист понад 1,5 

мільйонам українців. В очікуванні зими країна готова приймати біженців і 

надалі. 

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що треба знати про прибуття до 

Польщі та як шукати житло і допомогу втікачам від війни з України. 

Що треба знати про прибуття і поселення в Польщі 

Польща продовжує приймати українців – для в'їзду можна 

використовувати внутрішній паспорт за відсутності біометричного. Дітям 

– свідоцтво про народження. 

https://tsn.ua/video/video-novini/z-mikolayeva-do-skandinaviyi-yak-ukrayinski-pereselenci-oblashtuvalis-u-norvegiyi.html
https://www.rbc.ua/rus/travel/de-znayti-zhitlo-harchuvannyam-shcho-robiti-1669736174.html
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З іншого боку, українські прикордонники наголошують, що з 

України без закордонного паспорта можна виїхати за особливих обставин 

– якщо людина прямує з метою евакуації із зони бойових дій. 

Після прибуття до Польщі в українців є кілька варіантів поселення: 

 готель; 

 оренда квартири; 

 проживання у знайомих чи родичів; 

 проживання у родинах поляків безкоштовно. 

Також залишається в силі програма розселення людей, яким нікуди 

піти, а коштів на житло немає. Для того, щоб отримати житло у 

колективних центрах – це можуть бути готелі, пансіонати, дитячі табори 

або гуртожитки – варто звернутися до одного з рецепційних центрів для 

українців (пункти прийому) на великих залізничних вокзалах або поблизу. 

Там волонтери відразу везуть біженців у вільне на даний момент житло. 

Проживання у закладах, які надаються за програмою розселення – 

безкоштовне. Також передбачене безкоштовне харчування. Завдяки 

волонтерам і пожертвам поляків біженців забезпечують гігієнічними 

засобами та одягом. 

Проживання за програмою 40+ та виплати 

Українці можуть проживати безкоштовно як у колективних центрах, 

так і в родинах поляків. Таких варіантів житла зараз досить багато, 

особливо не в найбільших містах країни. 

За кожного біженця польська держава компенсує власнику готелю чи 

квартири 40 злотих на добу. В цю суму входить і харчування, яким має 

бути забезпечений біженець. 

За одну людину з України власник житла отримує 1200 злотих на 

місяць – це 9770 гривень. За родину з 2-3 осіб – 19540-29310 гривень. З 

огляду на те, що ціни в магазинах Польщі мало відрізняються від 

українських, така компенсація за біженців приваблює багатьох поляків. 

Втім, програма компенсації діє лише 120 днів з дати прибуття в 

Польщу. Лише за окремі малозахищені категорії держава платить 

власникам житла і надалі. 

Значна кількість українців після 4 місяців перебування вже знаходять 

роботу і орендують житло самостійно. Натомість, господарі шукають 

новоприбулих біженців – таких запрошень пожити в будинку чи на базі 

відпочинку за програмою 40+ з'явилося чимало восени у різних групах в 

соцмережах. Наприклад, у Facebook: 

"Mam mieszkanie, dom, pokój dla Ukrainy"; 

"PODAJĘ DŁOŃ UKRAINIE - transport, nocleg, wszelka pomoc"; 

"Pomoc dla Ukrainy Допомога Україні: mieszkanie oraz inna pomoc 

obywatel". 

Українці після прибуття до Польщі мають зареєструвати 

ідентифікаційний номер PESEL, який з 16 березня видається з приміткою 

"UKR", що підтверджує статус тимчасового захисту. За цим номером 

можна отримати одноразову виплату на перші потреби у 300 злотих – 2442 
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гривні. Для дітей до 18 років передбачена щомісячна допомога 500 злотих 

(4070 грн). 

Статус тимчасового захисту дозволяє перебувати в країні 18 місяців, 

що може бути продовжено у зв'язку із війною. Українці з PESEL UKR 

мають право на безплатну медицину, школи та працевлаштування. Статус 

втрачається через 30 днів перебування за межами Польщі. Втім, за умови 

повторної евакуації його можна поновити. 
Повернутися до змісту 

 

Українці й надалі обирають Польщу як основний напрямок міграції – 

компанія EWL (Укрінформ) 

29.11.2022 

Українці надалі обирають Польщу як основний напрямок 

економічної міграції, проте масового виїзду за кордон через втрату роботи 

в Україні та ракетні удари наразі не зафіксовано. 

Про це повідомили Укрінформу експерти польської Міграційної 

платформи EWL. 

Як підкреслили в компанії, з початку листопада на польському ринку 

праці спостерігається  зменшення кількості вакансій на 20% як наслідок 

росту витрат на енергоносії, спаду промислового виробництва у деяких 

сферах економіки та інфляції. А проте, у багатьох галузях польської 

економіки все ще не вистачає працівників, а рівень безробіття в РП 

залишається доволі низьким. Зокрема, за даними міністерства сім’ї та 

соціальної політики Польщі, рівень безробіття в жовтні становив 5,1%, 

тобто такий же, як і місяцем раніше – у вересні. 

«Робота в Польщі є, проте кількість вакансій зменшилася порівняно з 

вереснем-жовтнем, коли вибір був ширшим. До сезонного спаду додався 

економічний чинник – деякі підприємства зменшують виробництво через 

вартість енергоносіїв і невпевненість у стабільній купівельної 

спроможності населення найближчим часом», – підкреслив директор 

міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик. 

Як зауважили в EWL, українці, які не знають польської мови та не 

мають досвіду, шукають роботу в галузі е-сommerce та логістиці. Це 

робота на складах, пов’язана із комплектацією замовлень. Проста фізична 

робота, де можна заробити сезонно або працюючи довгий термін, є на 

підприємствах харчової і переробної промисловості, а також на заводах 

автопрому (виготовлення деталей та аксесуарів для автомобілів). 

Підкреслюється, що найбільше брак робочої сили відчуває 

транспортна галузь, де 61% компаній задекларували у жовтні, що це у 

значному ступені сповільнює їхню діяльність. За даними Польського 

економічного інституту, для 54% будівельних компаній нестача 

працівників є найбільшою перешкодою для функціонування, оскільки на 

будівельних майданчиках працювало багато чоловіків з України. Крім 

того, бракує висококваліфікованих працівників технічних спеціальностей 

(слюсарів, операторів машин тощо). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3624226-ukrainci-j-nadali-obiraut-polsu-ak-osnovnij-napramok-migracii-kompania-ewl.html
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Як свідчать дані Прикордонної служби Польщі, масовані ракетні 

удари у жовтні та листопаді і руйнування критичної інфраструктури не 

спричинили масового виїзду українців за кордон. 

«У Польщу й інші країни ЄС їдуть переважно працювати. Ті ж 

українці, які наразі працюють за кордоном, поки в очікуванні розвитку 

ситуації на Батьківщині і вирішують: залишатися за кордоном на свята та 

працювати чи повертатися додому», – розповідає Колодзейчик. 

Між тим, в EWL зауважили, що через зростання цін поляки знову 

активно почали їздити на заробітки у західні країни ЄС. Лише за рік 

інтерес до пропозицій роботи за кордоном зріс вдвічі. За даними сайту 

OLX, з початку року понад 340 тис. поляків зв’язалися з рекрутерами, які 

пропонують роботу за межами країни. Найчастіше поляки їдуть до 

Німеччини та Британії. Як зауважив Колодзейчик, в EWL помітили, що 

найбільше роботою за кордоном поляки стали цікавитися з вересня, коли 

інфляція стала дуже відчутною для польських родин. 

«Різниця між заробітками в Польщі та на Заході є наразі суттєвою, 

тому поляки почали знову шукати можливостей заробити за кордоном», – 

резюмував Колодзейчик. 

За приблизними даними, у Польщі перебуває до 1,3 млн громадян 

України, які прибули після 24 лютого. Загалом, у країні може перебувати 

приблизно 3,5 млн українців. 

Як повідомляв Укрінформ, у Польщі за спрощеною 

процедурою працюють близько 650 тис. громадян України. 
 Повернутися до змісту 

 

Українські біженці платитимуть за проживання в Польщі: терміни та 

умови (Факти, ICTV) 

29.11.2022 

Уряд Польщі ініціював зміни, згідно з якими вже з березня 2023 року 

українські біженці повинні будуть платити за перебування в польських 

центрах колективного розміщення. 

Зміни були внесені до закону про допомогу громадянам України у 

зв’язку з повномасштабною війною. 

Згідно з рішенням, українці, які перебувають у Польщі в центрах 

колективного розміщення, братимуть участь у витратах на проживання та 

харчування. Така норма почне діяти з 1 березня 2023 року. 

Згідно з ухваленою поправкою, буде запроваджена оплата для тих 

українських біженців, які перебувають у закладах розміщення понад 120 

днів. Спочатку українці повинні будуть покривати 50% від вартості 

проживання (але не більше 40 злотих на особу на день). А через кілька 

місяців (понад 180 днів) – уже 75%, але не більше 60 злотих з людини на 

день. 

Норма про оплату не поширюватиметься на людей з інвалідністю, 

дітей, вагітних жінок, пенсіонерів та осіб, які піклуються про трьох і 

більше дітей. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3607374-u-polsi-za-sprosenou-procedurou-vze-znajsli-sobi-robotu-650-tisac-ukrainciv.html
https://fakty.com.ua/ua/svit/svitovi-novyny/20221129-ukrayinski-bizhenczi-platytymut-za-prozhyvannya-v-polshhi-terminy-ta-umovy/
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Подання заявки на отримання номера PESEL буде обов’язковим для 

українців, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення 

військ РФ 24 лютого. Для тих українських біженців, котрі отримають 

номер PESEL і залишать Польщу, цей номер буде заморожено. 

PESEL – це універсальна електронна система реєстру населення в 

Польщі. Саме цей номер дозволяє скористатися соціальною допомогою, 

медпослугами, отримати доступ до освіти та заснувати власний бізнес у 

зазначеній країні. 

Управління соціального страхування отримуватиме дані з реєстру 

Прикордонної служби Польщі про дату кожного в’їзду та виїзду громадян 

України. Тож українцям, які залишили країну, призупинятимуть виплати 

допомоги. 

Водночас у 2023 році продовжиться фінансова підтримка освітніх 

програм для дітей з України з держбюджету Польщі. Фінансування також 

поширюватиметься на державні польські виші, в яких навчаються 

українські студенти, котрі переїхали у зв’язку з війною. 

Польща скорочує доплату за житло для біженців з України: коли та 

кого стосується 

Як пояснив після засідання уряду прем’єр-міністр Польщі Матеуш 

Моравецький, поправка до закону спрямована на забезпечення допомоги 

на тлі можливої другої хвилі біженців з України. 

– Ми готуємося до можливої наступної хвилі біженців. Бо вже 

сьогодні в Україні кільканадцять мільйонів людей не мають доступу до 

електроенергії, води, елементарних побутових умов, санітарних. Тож ми 

готуємося до такої хвилі біженців, і хочемо, аби система була відповідно 

підготовлена, щоб польські платники податків якнайменше мали платити 

за цю можливу чергову хвилю біженців, – наголосив Моравецький. 

Він також повідомив про переговори з Канадою, США та країнами 

Західної Європи щодо перерахування коштів для допомоги біженцям з 

України. 

В уряді Польщі очікують більшого потоку українських біженців 

через удари РФ по енергетичній інфраструктурі. За даними Прикордонної 

служби країни, з початку повномасштабної російської агресії до Польщі 

в’їхало майже 8 млн людей з України, а виїхало 6 млн 200 тис. 
 Повернутися до змісту 

 

Персональний радник, що збереже ваш час: як користуватися 

довідником "Українці в Польщі" (24 канал) 

28.11.2022 

У новій країні дуже легко розгубитися. Все незрозуміле: мова, 

правила, закони. Добре, якщо є рідні або знайомі, які можуть допомогти та 

розповісти про різні нюанси життя. А що робити, якщо нема в кого 

запитати? З ким порадитись? 

В такому випадку стане у пригоді безкоштовний довідник "Українці 

в Польщі" від TransferGo. Він розповість про отримання візи, оформлення 

https://zakordon.24tv.ua/personalniy-radnik-shho-zberezhe-vash-chas-yak-koristuvatisya_n2206882аголовок
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PESEL, відкриття рахунку у польському банку, купівлю автомобіля, 

користування громадським транспортом та ще багато корисного. 

Кому потрібен довідник "Українці в Польщі"? 

По-перше, він буде корисним тим, хто тільки приїхав у країну. 

Спочатку завжди виникає безліч невідкладних питань, на які в довіднику є 

відповіді: як знайти житло, як пересуватись по місту та навіть як 

спілкуватися з місцевими жителями. 

По-друге, цей збірник стане у пригоді тим, хто вже не перший місяць 

живе у Польщі. Оподаткування доходів, відкриття власної фірми, покупка 

авто – це все є у довіднику. 

Місія нашої компанії – полегшити життя мігрантів. Довідник 

"Українці в Польщі" створений для того, щоб допомогти кожному швидше 

та легше адаптуватися на новому місці, а також знайти відповіді на 

важливі питання рідною мовою, – говорить Анастасія Фоменко з 

TransferGo. 

Як користуватись довідником "Українці в Польщі"? 

Довідник – це електронна книга у форматі PDF. Його можна 

завантажити абсолютно безплатно. Треба лише надати свій емейл. 

Сторінка зі змістом – інтерактивна, тому дуже зручно переходити на 

потрібний розділ. Кожен розділ висвітлює відповідне питання та містить 

посилання, які допоможуть глибше дослідити тему. 

У невеличкому розмовнику надані найпотрібніші слова, які 

допоможуть вам у перший час спілкуватися з поляками. Також варто 

звернути увагу на розділ з інтернет-посиланнями та контактами. Тут є 

адреси та телефони українських та польських установ, з якими стикаються 

мігранти протягом перебування у Польщі. 

Що говорять користувачі про довідник "Українці в Польщі" 

Українка Юлія недавно у Польщі та хоче почати вивчати польську 

мову. Вона цілий день працює та не встигає ходити на курси до мовної 

школи. Юлія завантажила довідник та в розділі "Як вивчити польську 

мову?" дізналася, що є декілька безплатних онлайн курсів польської. Вона 

обрала той, який сподобався найбільше, та вже пройшла кілька уроків. 

Володимир переїхав в Польщу 2 роки тому. За цей час він назбирав 

гроші на автомобіль і вже навіть знайшов, який саме хоче придбати. Але як 

правильно оформити угоду? Про це він дізнався з довідника. Також тут він 

знайшов посилання на Центральний транспортний реєстр Польщі та 

перевірив в ньому автомобіль, який збирається придбати. 

Вікторія з дочкою переїхала в Польщу після початку війни в Україні. 

Вони вже освоїлись і вже багато дізналися про цю країну. З початком 

холодів розпочався сезон застуд. Одного разу Вікторії треба було купити 

ліки, але не було рецепту. До лікаря записатися можна було тільки через 

кілька днів. В довіднику Вікторія знайшла посилання на сайти, де можна 

замовити потрібний рецепт. На щастя, ліки вдалося купити вчасно і зараз 

вона вже почувається відмінно. 
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Віктор живе в Польщі вже кілька років. Він кожен місяць переказує 

гроші своїм батькам в Україну. Віктор змінив кілька сервісів, тому що в 

кожного були свої недоліки. Але нещодавно він завантажив довідник та 

вирішив скористатися порадою з нього. Віктор встановив додаток 

TransferGo та відправив гроші. Курс був найкращий з усіх сервісів, якими 

він користувався раніше. Батьки через хвилину вже отримали кошти. 

Важливо! Окрім довідника "Українці в Польщі", багато корисної 

інформації є в блозі TransferGo та на сторінках у Facebook, Instagram, 

TikTok та Youtube. 
 Повернутися до змісту 

  

Шокуючий результат: відомо, чиїм коштом живуть українці в Польщі 

(Радіо Трек) 

27.11.2022 

Лише 5% українських біженців у Польщі живе за рахунок держави. 

Більшість – сама сплачує оренду. 

Такі результати опитування агенції з працевлаштування Gremi 

Personal. 

Згідно з 

дослідженням, 58% 

українців самі винаймають 

житло, ще для 22% його 

оплачують роботодавці.  

Ще 5% відповіли, що 

живуть завдяки допомозі 

благодійних організацій. 

Також польські 

роботодавці між собою 

змагаються за українських 

заробітчан, тому нормальна практика - заохочувати потенційних 

робітників житлом. 

- Попри те, що Польща створила найбільше державних програм для 

проживання біженців серед всіх європейських країн, ми бачимо, що 

абсолютна більшість українців вирішує житлові питання своїм коштом. 

Однак найбільш вигідний варіант – проживання за кошти підприємства, – 

пояснюють у Gremi Personal. 

За результатами опитування, 52% громадян живе у квартирах. 

Найменше - в готелях, це 4%. 

10% українців живуть у поляків, що їх прихистили. За це господарі 

отримують компенсацію від держави - 40 злотих (320 грн) за кожну 

людину за добу. Якщо розміщується ціла сім'я - це ще й вигідно. 

Українці ще часто живуть у великих квартирах по кілька сімей, 

сплачуючи помірні кошти. 

76% респондентів кажуть, що їх влаштовують нинішні умови 

проживання, а 24% планують змінити проживання найближчим часом. 

https://radiotrek.rv.ua/news/shokuyuchiy-rezultat-vidomo-chiyim-koshtom-zhivut-ukrayinci-v-polshchi_299033.html
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Всього опитали 1700 українців, що живуть у різних регіонах Польщі. 

Опитані отримували електронні анкети упродовж першої половини 

листопада. 
 Повернутися до змісту 

 

Українці в Польщі отримають нову фінансову допомогу: хто може на 

неї розраховувати (Фокус) 

14.11.2022 

Вимушені переселенці з України зможуть отримати від німецького 

фонду в Польщі до 5 600 грн за умови проживання у шести великих містах 

країни. 

Українські біженці можуть отримати фінансову допомогу від 

німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe. Однак вона буде доступна 

лише для тих громадян України, які мешкають у певних польських 

містах, зазначено на офіційному сайті фонду. 

Згідно з умовами фонду, українці можуть отримати фінансову 

підтримку у розмірі 700 злотих (5 666 грн) та 600 злотих (4 856 грн). 

Виплата здійснюється на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців. 

Однак для цього потрібно відповідати певним критеріям. 

Допомога українцям у Польщі від Diakonie Katastrophenhilfe: що для 

цього потрібно 

На фінансову допомогу можуть розраховувати ті громадяни України, 

які: 

 в'їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року; 

 не отримували іншої допомоги від будь-яких організацій; 

 не працюють у Польщі та не отримують жодних інших доходів; 

 не мають членів сім'ї, котрі працюють. 

Додаткові критерії для отримання допомоги: 

Отримувач: 

 батько-одинак або мати-одиначка; 

 багатодітний батько чи мати; 

 віком від 65 років; 

 вагітна; 

 здійснює догляд за родичем з особливими потребами; 

 має у сім'ї родича з хронічним захворюванням. 

В яких містах Польщі можна отримати допомогу 

Подати заявки на участь у програмі можна у шести містах Польщі: 

 Вроцлав; 

 Гданськ; 

 Бельсько-Бяла; 

 Оструда; 

 Битом; 

 Згеж. 

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/536958-ukraincy-v-polshe-poluchat-novuyu-finansovyu-pomoshch-kto-mozhet-na-nee-rasschityvat
https://sontse.org/winterization/other
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Раніше Фокус писав про те, що в Польщі збираються скоротити 

допомогу біженцям з України. У польському уряді зазначають, що все 

частіше трапляються ситуації, коли біженці працюють і нормально 

заробляють на життя, а витрати на їх перебування несе держава. 

Нагадаємо, дещо раніше Кабмін вирішив, що під час опалювального 

сезону 2022/2023 українці, які дали притулок у себе вдома для вимушених 

переселенців, отримуватимуть за це підвищену компенсацію на житлово-

комунальні послуги. Згідно з рішенням уряду, сума виплат становитиме 

900 гривень за особу на місяць. 
 Повернутися до змісту 

 

Українці в Польщі сплатили втричі більше податків, ніж отримали 

допомоги (Радіо Трек) 

09.11.2022 

Українці працюють та платять податки 

Від початку повномасштабного вторгнення українці, що втекли від 

війни до Польщі, сплатили там 2 мільярди євро податків. Це втричі більше 

за суму, яку країна витратила на допомогу для них. 

Такі дані наводить професор Мацей Дущик, фахівець Центру 

досліджень міграції, що у Варшавському університеті. 

Уряд Польщі отримав від ЄС 700 млн злотих на біженців. В процесі 

ще один транш - на 200 млн злотих. 

Мацей Дущик вважає, що влада «неправильно просить гроші», тому 

країна зіткнулася з кризою через витрати на біженців. 

- Ми витратили 3,5 мільярди злотих (750 млн євро) на допомогу 

українцям, але підрахунки віцепрезидента Польського фонду розвитку 

Бартоша Марчука показують, що ми отримали 10 мільярдів злотих (2 млрд 

євро) від сплачених ними податків, – заявив експерт. 

До того ж значну частину допомоги виділили приватні польські 

фонди та міжнародні організації. Це частково вирівнює навіть значні 

витрати Польщі на систему освіти та охорону здоров’я. 

- Пам’ятаймо, що польський ринок праці дуже абсорбуючий. 

Українці працюють, платять внески та податки. Про самі витрати говорити 

неправомірно, – підсумував Мацей Дущик. 
 Повернутися до змісту 

 

Біженці з України: у Польщі хочуть заморожувати виплати тим, хто 

повернувся додому (Суспільне медіа) 

08.11.2022 

У Польщі станом 7 листопада перебувають 1-1,2 млн громадян 

України, які рятувалися від агресії РФ після 24 лютого. Про це в 

інтерв’ю Rmf24 зазначив уповноважений уряду Польщі з питань 

біженців з України Павел Шефернакер. 

https://focus.ua/uk/economics/532130-ne-smogut-zhit-besplatno-v-polshe-sobirayutsya-sokratit-pomoshch-bezhencam-iz-ukrainy
https://focus.ua/uk/economics/532130-ne-smogut-zhit-besplatno-v-polshe-sobirayutsya-sokratit-pomoshch-bezhencam-iz-ukrainy
https://focus.ua/uk/economics/531580-ukraincam-vdvoe-uvelichat-kompensaciyu-za-priyut-pereselencev-skolko-budut-platit-zimoy
https://focus.ua/uk/economics/531580-ukraincam-vdvoe-uvelichat-kompensaciyu-za-priyut-pereselencev-skolko-budut-platit-zimoy
https://radiotrek.rv.ua/news/ukrayinci-v-polshchi-splatili-vtrichi-bilshe-podatkiv-nizh-otrimali-dopomogi_298046.html
https://suspilne.media/311926-bizenci-z-ukraini-u-polsi-hocut-zamorozuvati-viplati-tim-hto-povernuvsa-dodomu/
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-beda-spore-zmiany-w-specustawie-o-pomocy-ukraincom,nId,6395593#crp_state=1
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“Ми оцінюємо, що близько 1-1,2 млн осіб (які прибули після 24 

лютого – ред.) — це ті, хто залишився в Польщі на довше”, — заявив 

Шефернакер. 

У базі PESEL (польський ідентифікаційний код – ред.) зареєстровано 

1,4 млн осіб українців, які прибули після 24 лютого, зазначив він. Однак, 

певна група з цих осіб вже залишила межі Польщі й повернулися до 

України. 

У зв’язку з поверненням частини українців додому уряд Польщі 

"хоче узгодити з реаліями зміни до закону про допомогу українцям". 

Шефернакер повідомив, що змінами до закону про допомогу українцям 

пропонується "заморожувати" виплату соціальної допомоги 

громадянам України у момент виїзду з Польщі в Україну. 

"Це положення передбачатиме, що якщо хтось щоразу виїжджатиме 

з Польщі, то соціальна допомога, яку виплачують гміни (адміністративна 

одиниця Польщі) чи ZUS (орган соціального страхування), 

заморожуватиметься", — зазначив уповноважений уряду Польщі з питань 

воєнних біженців з України. 

Водночас якщо громадянин України повертатиметься до 

Польщі, то питання відновлення виплати соціальної допомоги 

вирішуватиметься за процедурою інституції, яка видає цю допомогу. 

Шефернакер зауважив, що саме влада прикордонних гмін 

Перемишль, Грубешув і Хелм сигналізувала, що українці дуже часто 

перетинають кордон, відтак незрозуміло, де вони постійно проживають. 

“Поляки мають бути впевненими, що соціальна допомога 

виплачується особам, які дійсно перебувають в Польщі”, — наголосив 

польський урядовець. 

Шефернакер повідомив, що польська влада, за рішенням Ради ЄС 

щодо легального перебування утікачів від війни в Євросоюзі, автоматично 

продовжить термін перебування українців в РП до 24 серпня 2023 року (1,5 

року від початку повномасштабної війни РФ проти України – ред.). 

Це також стосуватиметься українців, які перебували в Польщі на 

підставі віз чи безвізового режиму до початку повномасштабної війни. 

Вони також отримують автоматичний дозвіл на перебування в Польщі до 

24 серпня наступного року. 

Раніше Шефернакер повідомив, польський уряд поступово 

обмежуватиме допомогу для біженців із України, які тривалий час 

перебувають у Польщі. Зокрема, йдеться про тих понад 80 тис. людей, які 

тривалий час проживають у центрах тимчасового розміщення коштом 

польської держави. За його словами, з 1 січня наступного року уряд 

Польщі хоче запровадити 50% власної участі в оплаті проживання для тих 

осіб, які перебувають в центрах тимчасового розміщення понад 120 днів. 

Відповідні зміни до закону про допомогу громадянам України планується 

запровадити до кінця року, аби вони набрали чинності з 1 січня. 
 Повернутися до змісту 
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Українці, які виїхали з Польщі, можуть поновити статус тимчасового 

захисту: що відомо (Шпальта медіа) 

08.11.2022 

Тимчасові переселенці, які виїхали з Польщі на понад 30 днів, 

автоматично втрачають статус тимчасового захисту. 

Українські біженці, які виїхали з Польщі, можуть поновити статус 

тимчасового захисту після повернення. Процедура діє тільки для тих, хто 

одноразово виїхав із Польщі більше ніж на 30 днів. 

Про це повідомляє видання «Заборона». 

Виплати в Польщі після виїзду 

Українці в Польщі, які переїхали туди після 24 лютого 2022 року та 

оформили тимчасовий захист, мають право півтора року законно жити та 

працювати в країні, отримувати безплатні медичні послуги та 

оформлювати грошову допомогу. Однак під час виїзду назад до України чи 

іншої держави більше як на 30 днів статус захисту та всі виплати 

автоматично скасовують, пише Visit Ukraine. 

За повторного повернення в Польщу українець чи українка будуть у 

статусі туристів. Це означає, що вони зобов’язані покинути країну за 

правилами безвізу – не пізніше ніж через 90 днів після прибуття. 

Водночас номер PESEL UKR, який видають разом з оформленим 

статусом та який гарантує всі пільги, все одно залишається закріпленим за 

людиною, але замороженим. Це означає, що заново подаватися на статус 

тимчасового захисту під час повернення не потрібно. Достатньо просто 

відновити документ. 

Як відновити статус? 

– Для відновлення PESEL UKR необхідно прийти в міське або 

муніципальне управління — Ужонд (Urząd) — в місті, куди ви прибули. 

– В установі потрібно буде заповнити спеціальну заяву на оновлення, 

де треба вказати причини від’їзду та повернення. З собою необхідно мати 

всі документи, що були видані під час оформлення статусу тимчасового 

захисту, а також паспорт. 

– Виплати на дітей можна поновити тільки після оновлення PESEL 

UKR. Для цього варто звернутися в Управління соціального страхування 

(ZUS). 

– Крім того, можна оформити одноразову допомогу від неурядових 

благодійних організацій. 
 Повернутися до змісту 

 

Українці в Польщі дійшли висновку, що якість медицини в Україні 

вища (Дзеркало тижня) 

05.11.2022 

Хоча понад 40% опитаних українців ще не звертались в Польщі по 

медичні послуги. 

https://shpalta.media/2022/11/08/ukrainci-yaki-viixali-z-polshhi-mozhut-ponoviti-status-timchasovogo-zaxistu-shho-vidomo/
https://zaborona.com/ukrayinczi-yaki-vyyihaly-z-polshhi-mozhut-vidnovyty-status-tymchasovogo-zahystu/
https://visitukraine.today/uk/blog/1132/vozvrashhenie-v-polsu-kak-vosstanovit-pesel-ukr-i-pravo-na-finansovuyu-pomoshh
https://www.zus.pl/
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/ukrajintsi-v-polshchi-dijshli-visnovku-shcho-jakist-meditsini-v-ukrajini-vishcha-.html
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Більше чверті (28%) працевлаштованих українців у Польщі прийшли 

до висновку, що якість медичних послуг в Україні вища, ніж у Польщі. 

Про це свідчить опитування рекрутингової агенції Gremi Personal. 

Крім того, до 21% опитаних українців вказали, що медичні послуги у 

двох країнах приблизно на одному рівні, 9% вважають, що польська 

медицина краща за українську. Однак по медичні послуги за весь період 

війни не зверталися 42% опитаних. 

Українці, які 

приїхали до Польщі після 

24 лютого, отримали 

доступ до безкоштовної 

державної медицини 

разом із кодом PESEL, що 

фактично надає їм права 

та доступ до послуг 

нарівні з громадянами 

Польщі. 

Безкоштовна медицина в Польщі працює за тим самим принципом, 

що й в Україні – спочатку запис на прийом до сімейного лікаря, після чого 

можна отримати направлення до профільного фахівця. 

Проте дуже часто, щоб записатися до профільного лікаря, потрібно 

чекати кілька місяців, що є типовою практикою майже для всіх європейців. 

"Ми припускаємо, що саме цей фактор вплинув на думку українців 

про переваги медичних послуг в Україні. Загальновідомо, що європейська 

медична інфраструктура розвинена краще і Польща не є винятком", – 

прокоментувала Ганна Джоболда, директор департаменту рекрутації Gremi 

Personal, яка вивчає процеси міграції. 

Який вихід 

Однак всі працевлаштовані українці мають можливість отримати 

консультацію в україномовного сімейного лікаря. Крім того, за час війни 

багато лікарів перейшли на онлайн консультації. 
 Повернутися до змісту 

 

УКРАЇНЦІ В РУМУНІЇ 

 

Безкоштовне житло на зиму українським біженцям у Румунії: як 

отримати (Today) 

30.11.2022 

Румунія продовжує приймати біженців з України, незважаючи на те, 

що до цієї країни їде набагато менше людей, ніж у сусідні Словаччину, 

Молдову та Болгарію. На сьогоднішній день українські громадяни мають 

можливість перезимувати в Румунії, оскільки перед ними відчинили свої 

двері багато готелів. 

Українцям, які планують знайти тимчасовий притулок у Румунії, 

туристичні агенції пропонують евакуаційні автобусні рейси двічі на 

https://gremi-personal.com.ua/ua/42-ukrainciv-shhe-ne-koristuvalis-medichnimi-poslugami-u-polshhi-opituvannya/
https://biz.today.ua/bezkoshtovne-zhytlo-na-zymu-ukrayinskym-bizhentsyam-u-rumuniyi-yak-otrymaty/
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тиждень за програмою "Притулок" від ЄС. Біженці отримають 

безкоштовне проживання та 2-разове харчування. Їм доведеться заплатити 

лише за проїзд в автобусі у супроводі гіда – приблизно 100 євро. 

Готелі, в які запрошують українців, розташовані на курортах 

Констанца та Трансільванія. Виїзди у грудні пропонують із Києва, 

Житомира, Вінниці, Хмельницького, Чернівців, Дніпра, Запоріжжя, 

Кривого Рогу, Кропивницького, Одеси та Умані. 

Для евакуації до Румунії українцям потрібно мати закордонний 

паспорт. Винятки зараз роблять для людей, які евакуюються із зони 

активних бойових дій. Діти можуть виїжджати за свідоцтвами про 

народження. 

Румунська сторона приймає будь-які документи, що засвідчують 

українське громадянство. Якщо дитина їде у супроводі родичів без батьків 

– потрібна довіреність. 

Після прибуття до Румунії українцям надається статус тимчасового 

захисту, який діятиме до 4 березня 2023 року з продовженням двічі по 6 

місяців. 

Тимчасовий захист можна запросити в пункті перетину кордону 

Румунії, зокрема в транзитній зоні. Також після в'їзду можна звернутися до 

Імміграційного офісу чи Регіонального центру з питань процедур та 

розміщення шукачів притулку в окрузі за місцем знаходження. 

Румунія не надає українцям соціальні виплати від держави, але 

можна отримати допомогу від міжнародних організацій: УВКБ ООН, 

Червоний Хрест, ЮНІСЕФ. Сума допомоги складає приблизно 110 євро на 

кожного члена сім'ї протягом 3 місяців. 
 Повернутися до змісту 

 

 

На що можуть розраховувати українські біженці в румунії? (World 

news) 

14.11.2022 

Офіційні програми для біженців з України в Румунії. Румунська 

програма 50+20 для надання безкоштовного житла українським 

громадянам. Програма репатріації в Румунію для отримання громадянства 

українцями. 

Від початку повномасштабного вторгнення росії, кордони України 

перетнуло близько 9 млн. українців. Значна їх частина переїхала до 

Румунії. Цю країну більшість обирають за близьке розташування, 

дружелюбне ставлення населення та членство держави в НАТО. 

Сьогодні прийом біженців з України проходить в Румунії за 

спрощеною схемою. У країні на постійній основі діють шість центрів, в 

наступних містах: Тіміша, Сучава, Тульча, Марамуреш, Бухарест, де після 

прибуття люди можуть отримати допомогу, харчування і знайти 

безкоштовне житло. 

https://w-n.com.ua/archives/403365
https://w-n.com.ua/archives/403365
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Крім того, у країні офіційно працює програма 50+20, яка спрямована 

на пошук безкоштовного житла для біженців на довгострокових умовах та 

програма репатріації в Румунію, за якою українці в спрощеному порядку 

можуть отримати румунський паспорт. 

Що таке програма 50+20 для українських біженців у Румунії? 

Урядове вирішення проблеми з довгостроковим розселенням 

українських біженців у Румунії відоме під назвою «програма 50+20» або 

«програма 50/20». Суть цієї програми полягає в тому, що Уряд Румунії 

ухвалив рішення, щодо фінансової підтримки тих румунів, які безоплатно 

приймають українських біженців. Йдеться про державну компенсацію 

витрат осіб, які ухвалили або приймають біженців з України. 

Користуватися компенсацією деяких витрат можуть румунські 

фізичні та юридичні особи, які володіють власним житлом. В рамках 

державної програми особи, які приймають громадян, що прибули із 

України, отримують щомісячні грошові виплати з бюджету: 

 житло — 50 лей за особу на добу; 

 харчування — 20 лей на людину на добу. 

Юридичні особи( готелі, хостели, пансіонати) в свою чергу 

отримують компенсацію від 100 до 230 леїв за особу. Врахуйте, що 

компенсацію отримує не біженець, а румун, якому належить житло. 

Якщо судити з активності орендодавців, більшість румунів слабо 

вірять у можливість отримати компенсацію понесених витрат, оскільки 

фінансування програми йде з обмежених бюджетних фондів. Зокрема, 

програма 50+20 погано працює в Бухаресті та на румунському узбережжі 

Чорного моря (особливо у розпал туристичного сезону). Але в багатьох 

інших містах Румунії ситуація виглядає кращою. 

Хто може отримати безкоштовне житло в Румунії за програмою 

50+20? 

Скористатися процедурою можуть українці на таких умовах: 

 мають статус ВПО; 

 перетнули кордон після 24 лютого; 

 мають документи, які засвідчують особу і підтверджують місце 

постійного проживання в Україні. 

Як відбувається отримання компенсації? 

Процедура участі у програмі 50+20 проста: 

Найперше громадянин Румунії зобов’язаний протягом 3 днів 

зареєструвати будь-якого іноземця, що проживає в його житловому 

приміщенні. Невиконання зобов’язання за повідомлення протягом 3 днів з 

моменту розміщення вважається правопорушенням та тягне за собою 

накладення штрафу у розмірі від 100 до 500 леїв. 

Потім необхідно подати запит на відшкодування протягом 3 робочих 

днів із зазначенням своїх особистих даних, документів, що засвідчують 

право власності та вказати період перебування біженців. 
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Розгляд відбувається протягом 16 днів, після цього уповноважений 

орган здійснює розрахунок. 

Ще на початку повномасштабного військового вторгнення РФ в 

Україну уряд Румунії вжив низку заходів, спрямованих на вирішення 

проблеми розміщення українських біженців у Румунії. Однак масовість 

в’їзду в країну людей, що тікають від війни, змусила державні органи 

шукати варіанти розселення біженців у приватному секторі. З цією метою і 

запровадили програму 50+20. Не варто забувати, що для громадян України 

в Румунії також діє програма репатріації, згідно з якою в спрощеному 

порядку можна отримати паспорт Румунії за 1,5 року. 

Громадянство Румунії по репатріації для українців: як отримати 

Оформлення румунського громадянства – один із найдоступніших 

способів для українців отримати європейський паспорт, водночас, це 

найшвидший і найдешевший спосіб імміграції. 

Прискорена програма спрямована на повернення корінних громадян. 

Вона підходить для тих, чиї родичі до 1940 року проживали на території 

Румунії. У ті роки остання включала Чернівецьку та Одеську область 

України. На оформлення румунського громадянства за походженням у 

середньому йде від 12 до 18 місяців. 

Також мають можливість брати участь у прискореній програмі 

нащадки румунів, аж до третього коліна спорідненості та люди з 

румунським громадянством за народженням або усиновленням, які 

втратили це право з незалежних від них причин. У першому випадку 

підтвердити наявність спорідненості можна за допомогою свідоцтв про 

народження, шлюб або смерть батьків, бабусів/дідусів, 

прабабусів/прадідусів. 

Якщо юридичних документів немає, фахівці Migronium 

рекомендують скористатися послугами імміграційних спеціалістів. Вони 

допоможуть знайти або відновити архівні документи та будуть постійно 

супроводжувати вас аж до моменту отримання паспорта. Зокрема в 

компанії Migronium зараз діє безкоштовна консультація для всіх громадян 

України. 

Загалом переваги програми репатріації обумовлені великою 

кількістю факторів. Сюди належать прискорена та спрощена процедура, 

відсутність необхідності у складання мовного іспиту, можливість 

збереження українського громадянства. Також румунський паспорт надає 

претенденту статус громадянина ЄС, що дозволяє йому шукати роботу, 

відкривати бізнес у Європі, вільно подорожувати, отримувати якісні 

медичні, освітні послуги та багато іншого. 
Повернутися до змісту 
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З початку російської окупації Румунія прийняла понад 750 тисч 

українських біженці (Новини Закарпаття) 

12.11.2022 

З початку російської окупації Румунія прийняла понад 750 тисч 

українських біженців 

Заступник голови Закарпатської облради Василь Дем`янчук та 

керуюча справами обласної ради Мирослава Ливч у ході візиту до 

Бухареста поспілкувалися з українцями, які знайшли прихисток у сусідній 

Румунії, втікаючи від війни. 

“Поспілкувався з родиною, яка рятувалася, втікаючи подалі з 

окупованого Гостомеля на Київщині. Українці кажуть, що приїхали у 

Румунію через Закарпаття. Як у нашій області, так і в Румунії їх зустріли 

привітні люди і допомогли із забезпеченням базовими речами. Попри 

все, наші земляки хочуть як найшвидше повернутися додому, у мирні 

міста і села, які вже не обстрілюються ракетами та де не звучить сирена...“, 

— розповів Василь Дем`янчук.  

“Під час відзначення Дня української мови у національному музеї 

села у Бухаресті мала можливість поспілкуватися з нашими земляками зі 

Сходу та Півдня України, котрі нині проживають у Румунії. Люди діляться 

хорошими враженнями про перебування у столиці наших сусідів. 

Кажуть, що Румунія систематично підтримує їх матеріально і 

морально і що для них було несподіванкою дізнатися, що тут проживають 

такі привітні до українців люди», - наголосила Мирослава Ливч. 

За даними Міністерства внутрішніх справ Румунії, з початку війни, 

через країну приїхало 1,5 мільйона українців. 750 тисяч із них знайшли 

прихисток як біженці. У Румунії на зустріч нашим землякам було 

прийнято ряд законів, які надали їм додаткові права та можливості 

навчання українською мовою. 
 Повернутися до змісту 

 

 УКРАЇНЦІ В СЛОВАЧЧИНІ 

 

Майже 14 тисяч українців з тимчасовим притулком працюють у 

Словаччині (Мукачево.нет) 

22.11.2022 

Станом на 12 листопада у Словаччині працевлаштовані майже 14 

тисяч українців з тимчасовим притулком. 

Як повідомляє видання novyny.sme з посиланням на Міністерство з 

питань праці, найбільше українців (80,5%), це 11,1 тисяч, мають офіційний 

укладений трудовий договір із роботодавцем, більше 2,7 тисяч - за 

домовленістю (dohoda). При цьому 850 українців у жовтні покинули 

роботу. 

Найпоширеніші вакансії — адмінпослуги та промисловість 

https://transkarpatia.net/transcarpathia/social/162173-z-pochatku-rosijskoji-okupaciji-rumunija-prijnjala-ponad-750-tisch-ukrajinskih-bizhenciv.html
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/4479012
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Галузі в яких працевлаштовані українці з тимчасовим притулком. 

Найбільшим попитом в українців користуються сфери, пов'язані з 

адміністративними послугами - майже 26%, промислове виробництво -

25,84%, торгівля - 7,72%, охорона здоров'я та соцдопомога - 5,73%, освіта - 

майже 2%. 

Найпопулярніші вакансії: 

Монтажник на виробництві - 24,82% 

Допоміжні робітники в гірничій промисловості, будівництві, 

виробництві та на транспорті - 20,34% 

Оператор виробничого обладнання - 9,43% 

Прибиральники та помічники - 7,06% 

Допоміжні працівники під час приготування їжі - 5,54% 

Працівники сфери послуг 4,63% 

Понад 3 тисячі українців працюють у Братиславському краї 

 
Кількість українців з тимчасовим притулком, які працевлаштовані за 

регіонами Словаччини.  
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З восьми регіонів Словаччини найбільша кількість українців з 

тимчасовим притулком працює у Братиславському краї - більше 3,2 тисяч, 

на тисячу відстає Трнавський край - 2, 3 тисячі, менше тисячі українців 

працюють у Кошицькому краї - 657. 

Якщо взяти окремо кожне місто, то у статистиці теж лідирує 

Братислава, за даними міністерства, у столиці працюють більше 1, 7 тисяч 

українців, у Нітрі - 1560, Галанта - 845, Пезінок - 749, Жиліна - 609. 

 
Кількість працевлаштованих українців у кожному місті Словаччини.  

Вперше за два роки зменшилося безробіття 

Рівень зареєстрованого безробіття в Словаччині на кінець жовтня 

досяг 5,90 відсотка. Він впав нижче шести відсотків вперше за два з 

половиною роки. Вперше з березня 2020 року рівень зареєстрованого 

безробіття впав нижче 10-відсоткового порогу в усіх регіонах Словаччини. 

У Братиславському регіоні зафіксовано найбільше скорочення як у 

місячному, так і в річному обчисленні. Найбільше зниження в місячному 

обчисленні серед районів, зокрема на 0,86 відсоткових пунктів, було 

зареєстровано в районі Сенець, де безробіття стабілізувалося на рівні 3,95 

відсотка в жовтні. 

Загальна статистика в країні 

За інформацією міністерства, наразі більше 160 тисяч людей у 

Словаччині шукають роботу, при цьому в жовтні минулого року кількість 

була більшою - 183 тисячі. 

Рівень зареєстрованого безробіття в Братиславському регіоні: 3,25% 

(3,52% у вересні 2022; 4,61% у жовтні 2021). 

Рівень зареєстрованого безробіття: 5,90% (6,06% у вересні 2022 року; 

6,79% у жовтні 2021 року). 

Люди працездатного віку, які шукають роботу в Словацькій 

Республіці: 4,37% (4,47% у вересні 2022 р.). 

Загальна кількість людей, які шукають роботу: 160 266 (164 163 

особи у вересні 2022 року; 183 621 осіб у жовтні 2021 року). 

Кількість зареєстрованих безробітних у віці до 25 років: 23878. 
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Кількість зареєстрованих безробітних у віці до 29 років: 42 014 осіб. 

У вересні працевлаштовано на ринок праці 12 781 осіб (у вересні 

2022 року – 16 506). 

Кількість вакансій: 82 888 (83 324 у вересні 2022 року). Найбільше їх 

було в Братиславському краї, а саме 24 841 місце (частка 29,97%), 

найменше місць було в Кошицькому краї 3326 (частка 4,01%). 

Кількість вакансій для випускників: 43311. 

У вересні Міністерство праці запустило два нові проєкти з метою 

скорочення безробіття. Метою національного проєкту «Практика для 

молоді» є підтримка молодих людей до 29 років у працевлаштуванні на 

ринку праці. 

Підтримку можуть отримати випускники середніх шкіл та вищих 

навчальних закладів, а також інша молодь. 
 Повернутися до змісту 

 

УКРАЇНЦІ В ФІНЛЯНДІЇ 

 

Фінляндія готова прихистити взимку ще 10 тисяч українців 

(Подробиці) 

28.11.2022 

Фінляндія готова прийняти взимку понад 10 тис. українців, які 

рятуються від війни. Про це повідомив гендиректор Міграційної служби 

Фінляндії (Migri) Ілкка Хаахтела, передає Yle. 

Очікується, що кількість біженців з України зросте взимку, оскільки 

росія тероризує населення ракетними ударами по енергосистемі країни.  

У разі потреби фінська влада може швидко організувати додаткові 

місця для біженців з України. Восени Migri провело тендер на відкриття 

нових центрів розміщення біженців. 

За словами глави МЗС Фінляндії Пекки Хаавісто, який сьогодні 

відвідує Київ, на сьогодні його країна вже дала прихисток 44 тис. 

українців. 

За даними управління ООН у справах біженців на 22 листопада, з 

початку російського вторгнення в Україну до країн Європи прибуло понад 

7,8 млн українців. До ТОП-5 країн, куди найчастіше їдуть українці, 

увійшли росія (2,8 млн), Польща (1,5 млн), Німеччина (1 млн), Чехія (462 

тис.) та Італія (173 тис.).  

В Єврокомісії вважають, що українські біженці залишаться в Європі 

на "довгі роки". 
 Повернутися до змісту 

 

https://podrobnosti.ua/2462224-fnljandja-gotova-prihistiti-vzimku-sche-10-tisjach-ukrantsv.html
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Що буде з пільгами для українців у Фінляндії: уряд ухвалив важливе 

рішення (24 канал) 

06.11.2022 

Українські біженці ще рік матимуть захист та пільги у Фінляндії. 

Уряд держави солідарний з Україною та прийняв закон про продовження 

надання допомоги нашим землякам. 

Фінляндія має чималий спільний кордон з Росією та розуміє 

становище, у якому опинились мільйони українців після 24 лютого. В 

уряді держави повідомили, що тимчасовий захист для українців у 

Фінляндії автоматично продовжиться ще на рік. 

Нові документи оформлювати не потрібно 

У новій поправці до фінського закону йдеться, що українці зможуть 

знайти прихисток, як мінімум, ще на рік без зайвої бюрократії та 

оформлення тисячі додаткових паперів. Тобто ті наші земляки, які вже 

мають посвідку на проживання на підставі тимчасового захисту, не 

повинні подавати заяву на її продовження. 

Через жорстоку загарбницьку війну Росії мільйони людей втратили 

свої домівки. Наш обов'язок – підтримати Україну та допомогти біженцям 

від війни, які приїхали сюди. На жаль, війні не видно кінця, а тому потреба 

в допомозі триватиме ще довго, – сказала глава МВС Кріста Мікконен. 

Також вона наголосила, що офіційні процеси надання допомоги 

"мають бути безперебійними" та жодних додаткових бюрократичних 

процедур не має бути передбачено для українських біженців. 

Зверніть увагу! Згідно з директивою ЄС, максимальний термін 

захисту становить три роки. Тобто теоретично продовжувати право 

українців на притулок Фінляндія може лише до 4 березня 2025 року. 

Як Фінляндія допомагає Україні 

Як зазначили у фінському уряді, приблизно 41 тисяча українців 

змушені були отримати тимчасовий захист у державі через 

повномасштабну війну. Прогнозується, що до кінця року кількість 

українських біженців зросте до 48 тисяч. 
 Повернутися до змісту 

 

Тимчасовий захист для українців у Фінляндії автоматично 

продовжиться ще на рік (Mind.ua) 

Максимальний термін тимчасового захисту становить три роки 

Тимчасовий захист для українців у Фінляндії автоматично 

продовжиться ще на рік 

У Фінляндії хочуть захистити українських шукачів тимчасового 

захисту від зайвої бюрократії. Невдовзі набере чинності поправка до 

фінського Закону про іноземців, згідно з якою статус тимчасового захисту 

продовжиться для осіб, що вже його отримали, без оформлення додаткових 

документів. 

https://24tv.ua/pilgi-dlya-ukrayintsiv-finlyandiyi-potribno-formlyuvati-timchasoviy_n2192503
https://mind.ua/news/20249156-timchasovij-zahist-dlya-ukrayinciv-u-finlyandiyi-avtomatichno-prodovzhitsya-shche-na-rik
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Деталі. Уряд країни запропонував парламенту внести тимчасову 

поправку до Закону про іноземців, яка зробить дозвіл на проживання, вже 

виданий їм у Фінляндії, автоматично дійсним і далі, протягом усього 

періоду статусу тимчасового захисту в ЄС. Свою пропозицію уряд 

представив парламенту 3 листопада. 

Це означає, що тим, хто вже має посвідку на проживання на підставі 

тимчасового захисту, не потрібно подавати заяву на продовження. 

Тимчасова поправка до Закону про іноземців має набути чинності 

якомога швидше. 

Статус тимчасового захисту, прийнятий в ЄС терміном на 12 місяців, 

формально закінчується 4 березня 2023 року. Тривалість захисту буде 

продовжено ще на рік, якщо країни Євросоюзу не приймуть окремого 

рішення про припинення захисту. 

Згідно з директивою, максимальний термін захисту становить три 

роки. Таким чином, всього тимчасовий захист може тривати до 4 березня 

2025 року. 

“Через жорстоку загарбницьку війну росії мільйони людей втратили 

свої домівки. Наш обов’язок – підтримати Україну та допомогти біженцям 

від війни, які приїхали сюди. На жаль, війні не видно кінця, а тому потреба 

в допомозі триватиме ще довго”, – зазначила міністерка внутрішніх справ 

Фінляндії Кріста Мікконен. 

“Офіційні процеси надання допомоги мають бути безперебійними. 

Як для особи, яка отримує захист, так і для Міграційної служби зрозуміло, 

що дійсність дозволу на проживання продовжується протягом усього 

періоду захисту без окремої процедури подання заяви”, – пояснила вона. 

У Фінляндії на основі тимчасового захисту дозволи на проживання 

отримали приблизно 41 000 людей, які поїхали з України через війну. До 

кінця року орієнтовна їхня кількість зросте, і загалом складе 48 000 людей. 
 Повернутися до змісту 

 


