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УКРАЇНЦІ В ЄВРОПІ 

 

Українські біженці в Європі: яка ситуація з роботою (BarNews City) 

28.12.2022 

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 7 

мільйонів 900 тисяч українців покинули країну, шукаючи прихистку за 

кордоном. Це 20% від фактичного населення всієї нашої держави. Такі дані 

озвучив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро 

Лубінець під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ. 

 
Українці за кордоном намагаються в найкоротші терміни 

повернутися до звичного життя та забезпечувати себе самостійно, не 

покладаючись на допомогу держав, які надали їм тимчасовий прихисток. 

Наскільки важко українцям знайти роботу в інших країнах, ким вони 

працюють та які вимоги існують – дізнавався Центр громадського 

моніторингу і контролю. 

Польща і Німеччина 

Ці країни є лідерами з кількості українських біженців. Від початку 

війни в Україні роботу в Польщі знайшли 430 тисяч українців, середній вік 

працевлаштованих — 37-39 років. Серед них є значна кількість людей із 

досвідом, кваліфікацією та часто – професійною вищою освітою. Це, 

наприклад, вчителі, працівники ІТ-сфери, офісні працівники, менеджери. 

Але більшість українських біженців знайшли роботу в Польщі з 

кваліфікацією нижче свого рівня освіти, свідчить дослідження EWL 

Migration Platform та Варшавського університету. 

Більша частина біженців у Польщі (53%) та Німеччині (55%) не 

знають місцевої мови або знають її на низькому рівні. Добрий і дуже 

https://barnews.city/articles/257493/ukrainski-bizhenci-v-evropi-chi-e-robota-
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добрий рівень володіння мовою мають лише 13% працевлаштованих у 

Польщі та 18% у Німеччині. Але понад 80% біженців у Польщі та 60% у 

Німеччині вже вивчають мову. Близько 20% біженців, що нині працюють в 

Польщі та Німеччині, підвищують свою кваліфікацію, відвідуючи курси та 

тренінги. А майже 40% готові працювати над підвищенням кваліфікації у 

майбутньому. 

Майже чверть українців у Польщі та Німеччині знайшли роботу за 

рекомендаціями друзів чи родичів. Приблизно така сама кількість біженців 

працевлаштувалися за сприяння органів місцевого самоврядування, ще 

чверть – знайшли роботу самостійно. 

Чехія 

Чехія є третьою за кількістю зареєстрованих українських біженців. 

Кількість працюючих українців тут росте щомісяця. За даними 

Міністерства праці та соціальних справ Чехії, офіційно в країні 

працевлаштовані майже 100 тисяч українських біженців. Це майже кожен 

5-тий власник візи тимчасового захисту. З початку війни біженці з України 

отримали у Чехії понад 460 тисяч таких віз, із них близько трьох чвертей – 

жінки. 

 

За даними рекрутингових компаній, найбільше сьогодні чеські 

підприємці потребують різноробів на харчових та промислових 

виробництвах (заводах), де можуть працювати як жінки, так і чоловіки, а 

також електриків, сантехніків і різноробочих на складах. Завжди серед 

роботодавців є попит на будівельників та зварювальників. Жінкам часто 

пропонують роботу пакувальницями на фабриках і заводах з виробництва 

продуктів харчування, косметики, одягу та взуття, іграшок, тощо або 

доглядальницями за людьми похилого віку. Сімейним парам простіше за 

все влаштуватися на роботу на підприємства, оскільки там шукають 

постійно різних спеціалістів та робочих, починаючи від операторів 

виробничих ліній, водії, ремонтників обладнання, закінчуючи 

пакувальницями та прибиральницями. 

Серед затребуваних професій та актуальних вакансій в Чехії зараз - 

працівник з виробництва запчастин для автомобілів. У Чехії розташовані 

заводи багатьох міжнародних брендів, тому є широкий вибір професій у 

цій галузі. Також багато вакансій «працівник комплектації продукції» на 

складах та в сфері логістики (збір деталей кондиціонерів, вентиляторів і 

кондиціонерів для автомобілів або укомплектовувати товари). 

Велика Британія 

Ця країна входить до першої десятки країн за кількістю українських 

біженців. Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії 

Вадим Пристайко під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Укрінформ 

розповів, що у Великій Британії наразі перебувають близько 140-150 тисяч 

українців. 
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«Є безліч можливостей для працевлаштування. За деякими 

підрахунками, вже половина всіх дорослих українців, що переїхали, мають 

у тому або іншому вигляді роботу», — зазначив посол. 

Згідно з попередньою оцінкою Бюро національної статистики 

Великої Британії, 42% біженців із України змогли працевлаштуватися на 

новій території – на противагу 9% у квітні. Майже половина (47%) 

українських біженців поставали перед труднощами в пошуку роботи у 

Великій Британії. Найпоширенішим було знання англійської мови, яке не 

відповідає вимогам роботи (58%). 43% біженців із України, які отримали 

освіту за межами Британії, зазначили, що британські роботодавці загалом 

не визнавали їхніх документів про освіту. 
Повернутися до змісту 

 

Не такі вже й біженці. Українці витрачають за кордоном $1–2 млрд на 

місяць та заплатили $2,4 млрд податків у Польщі. Головне зі звіту 

НБУ (Forbes) 

15.12.2022 

НБУ дослідив вплив мігрантів з України на економіку країн ЄС. 

Чому Польща, Литва чи Угорщина можуть бути не раді їхньому відʼїзду 

Forbes Україна випустив новий номер друкованого журналу. В 

ньому майже два десятки ексклюзивних матеріалів. Придбати журнал з 

безкоштовною доставкою можна за цим посиланням. 

Станом на 15 листопада за кордоном залишалося 7,6 млн 

українських громадян, які полишили Україну через вторгнення РФ, 

свідчать дані ООН. З них у Європі перебуває близько 4,5 млн українців. 

Ще 3 млн осіб можуть знаходитися у Росії та Білорусі (у тому числі через 

примусове вивезення). 

Як це відображається на економіці європейських країн, які стали 

основними реципієнтами тимчасових переселенців з України? Додатковий 

внесок українських мігрантів у щорічні темпи зростання ВВП сусідніх 

країн ЄС може становити від 0,8 до 1,2 відсоткових пункта на рік, йдеться 

у дослідженні Національного банку України. 

Як українці впливають на європейські економіки 

У 2022-му загальні витрати українців за кордоном порівняно з 

попереднім роком зросли втричі – до $2 млрд на місяць. Збільшилось 

споживання товарів та послуг, а також державне споживання, зокрема у 

сфері житлової інфраструктури, систем охорони здоров’я та освіти. 

 

https://forbes.ua/money/ne-taki-vzhe-i-bizhentsi-ukraintsi-vitrachayut-za-kordonom-1-2-mlrd-na-misyats-ta-zaplatili-24-mlrd-podatkiv-v-polshchi-golovne-zi-zvitu-nbu-13122022-10450
https://subscribe.forbes.ua/
http://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://bank.gov.ua/ua/news/all/popri-potochni-vikliki-vpliv-vimushenoyi-migratsiyi-z-ukrayini-na-ekonomiki-krayin-retsipiyentiv-u-perspektivi-bude-pozitivnim--doslidjennya-nbu
https://forbes.ua/static/storage/originals/4/68/7d9c3d53163f795eb212f6584f531684.png
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Європейський центральний банк очікує, що коефіцієнт участі 

українських біженців працездатного віку в робочій силі країн Єврозони 

становитиме від 25% до 55% у середньостроковій перспективі. Оцінки 

потенційного зростання робочої сили у всьому ЄС при цьому складають 

0,2–0,8%, або 0,3–1,3 млн осіб. 

На початку повномасштабної війни в Україні левова частка витрат 

українців за кордоном здійснювалася за рахунок заощаджень в українських 

банках. У травні після запровадження НБУ обмеження на зняття готівкової 

валюти за кордоном загальні обсяги операцій із картками за кордоном 

знизилися. Середньомісячні обсяги зняття готівки скоротилися з $990 млн 

у березні–червні до $580 млн у липні–жовтні. Але обсяги операцій у 

торговельних мережах знизилися не так суттєво: з пікового значення $770 

млн в травні до $560 млн у жовтні. 

Зокрема, Credit Agricole визначив приплив мігрантів з України 

головним драйвером прискорення темпів роздрібних продажів у Польщі в 

березні. Це компенсувало негативний вплив інфляції та погіршення 

споживчих настроїв на витрати домогосподарств. 

Зафіксоване помітне зростання продажів у категоріях «одяг і 

взуття» (41,9% рік до року проти 2,6% у лютому) і «меблі, електроніка та 

побутова техніка» (2,8% порівняно -4,4% у лютому). 

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2022/html/ecb.ebbox202204_03~c9ddc08308.en.html
https://forbes.ua/war-in-ukraine/bitva-za-bakhmut-peretvorilasya-na-bezzhalnu-okopnu-viynu-prote-zsu-mayut-shansi-na-uspikh-chomu-bakhmut-ne-stane-severodonetskom-12122022-10416
https://www.credit-agricole.pl/przedsiebiorstwa/serwis-ekonomiczny/macropulse/2022/the-inflow-of-refugees-from-ukraine-supports-retail-sales
https://forbes.ua/svit/inflyatsiya-v-mire-nachala-snizhatsya-tri-prichiny-po-kotorym-eto-proiskhodit-slishkom-medlenno-poyasnyaet-the-economist-08122022-10350
https://forbes.ua/static/storage/originals/a/d3/842e6866ca0953b3d7a3cc122083ed3a.png
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В інших країнах вплив українських мігрантів можна класифікувати 

як незначний через або невелику кількість мігрантів порівняно з 

населенням країни-реципієнта (Німеччина), або вищий рівень вартості 

життя (Німеччина, Чехія, Австрія, Франція, Швейцарія, Нідерланди, 

Велика Британія), зазначається у дослідженні НБУ. 

Довгостроковий вплив на податки та ринок праці в Європі 

Українці активно інтегруються в європейський ринок праці і 

платять податки. Зокрема, з початку повномасштабної війни, за 

оцінками Center for Migration Research at the University of Warsaw, українці 

в Польщі заплатили 10 млрд злотих (близько $2,4 млрд) податків, що 

суттєво перевищує обсяги наданої допомоги. 

«Хоча мігранти створюють додаткові виклики для держфінансів у 

короткостроковій перспективі, якщо вони залишатимуться в країнах 

перебування на термін, довший ніж кілька років, і стануть активними 

учасниками ринку праці, для цих країн вплив на бюджет й економічне 

зростання, найімовірніше, будуть позитивними», – йдеться у дослідженні 

НБУ. 

За розрахунками Нацбанку, додатковий внесок українських 

мігрантів у щорічні темпи зростання ВВП Чехії, Польщі та Естонії 

становитиме близько 1,2 відсоткових пункта на рік, у ВВП Угорщини, 

Латвії, Словаччини, Литви і Румунії – майже 0,8 в.п. 

Втім, у дослідженні зазначається, що такі оцінки можуть бути дещо 

завищеними, оскільки базуються на показниках минулих років. Тоді як на 

https://www.ukrainianworldcongress.org/ukrainian-refugees-uphold-rather-than-burden-polish-economy/#:~:text=Since%20the%20beginning%20of%20the,of%20Warsaw%20told%20Ukrayina.pl.
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відміну від економічної міграції 2013–2018 років міграція у 2022 році є 

вимушеною і має іншу демографічну структуру 

 

 
Згідно з опитуванням, проведеним UNHCR, доросле населення 

мігрантів з України складалося переважно з жінок (87%), 65% з яких були 

працездатного віку (18–59 років), майже 70% мали вищу освіту. 

Водночас витрати українських мігрантів мали й негативний вплив: 

це було додатковим чинником високих темпів інфляції в ЄС, яка й так на 

тлі значного зростання цін на енергоносії сягнула рекордних за десятиліття 

значень. У Литві, Естонії, Латвії та Угорщині – понад 20%, у Чехії і 

Польщі – близько 18%, у Єврозоні – до майже 10%. Для порівняння, в 

Україні інфляція у листопаді становила 26,5%. 

Присутність українських мігрантів також вплинула на ринки 

нерухомості країн перебування. Попри те, що орендувати житло 

самостійно могла лише чверть із них, у багатьох містах через попит на 

житло з боку українців ціна оренди суттєво зросла. Так, у Польщі у квітні 

вона була на 20% вищою, ніж на початку року. Схожі оцінки наводять і 

для Естонії. 
Повернутися до змісту 

 

Урізані виплати та життя в провінції. Як Європа готується до нової 

хвилі українських біженців - розбір FT (Forbes) 

12.12.2022 

https://forbes.ua/static/storage/originals/3/ab/53a7e71a686edb388b6f08ec3e26fab3.png
https://www.reuters.com/business/finance/ukrainian-refugee-crisis-seen-pressuring-europes-housing-market-2022-04-12/
https://news.err.ee/1608546586/real-estate-expert-rental-prices-surge-due-to-ukrainian-refugee-demand
https://forbes.ua/svit/evropa-znovu-poterpae-cherez-nelegalnikh-migrantiv-z-afriki-ta-chekae-na-drugu-khvilyu-z-ukraini-chi-gotoviy-evrosoyuz-rozbir-ft-12122022-10427
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Перебої з електрикою та опаленням змушують більше українців 

думати про тимчасовий виїзд із країни. Хвиля біженців з України може 

накластися на новий потік мігрантів з Африки та Азії, пише Financial 

Times. Forbes вибрав головне. 

Forbes Україна випустив новий номер друкованого журналу. В 

ньому майже два десятки ексклюзивних матеріалів. Придбати журнал з 

безкоштовною доставкою можна за цим посиланням. 

Ракетні удари російських військ по українській енергетичній 

інфраструктурі загрожують новим припливом українських біженців до 

країн ЄС. «Мета Путіна — створити кризу біженців і чинити на нас ще 

більший тиск», — каже, комісар ЄС із внутрішніх справ Ільва Йоганссон. 

Водночас у міру послаблення карантинних заходів і зростання 

економічних складнощів у світі Європа фіксує найвищий приплив нових 

мігрантів із Північної Африки, Близького Сходу та Азії із часів міграційної 

кризи 2015–2016 років. Високе навантаження на соціальну сферу збіглося 

зі зростанням впливу правих партій у кількох країнах ЄС. Питання міграції 

знову вийшло на перше місце в політичному порядку денному Європи. 

Відкриті двері 

Щодо українських біженців ЄС дотримується політики відкритих 

дверей. Коли українська армія відбила перший натиск Росії, багато хто з 

них повернувся додому. Але зараз, коли пункти прийому біженців у 

багатьох країнах відчувають наплив біженців, зростають побоювання з 

приводу повернення в Європу українців. Крім того, між країнами ЄС 

зростає напруженість щодо нелегальних мігрантів з інших частин світу — 

людей, які не відповідають вимогам для в’їзду в ЄС. 

«Риторика навколо проблеми імміграції стає жорсткішою по всій 

Європі, — каже фахівець із міграції з аналітичного центру European Policy 

Centre Альберто-Горст Нейдхардт, — У багатьох країнах ЄС надзвичайна 

ситуація з біженцями. Перспектива подальшого прибуття людей з України 

та інших регіонів світу посилить тиск на владу». 

Європейці заслужили захоплення всього світу за гостинність 

першої хвилі біженців з України. Євросоюз уперше застосував ухвалену 20 

років тому норму, яка ніколи раніше не використовувалася, надавати 

«тимчасовий захист» людям, які рятуються від збройного конфлікту. 

Завдяки цьому українці миттєво дістали можливість вільно пересуватися 

територією ЄС, право на роботу й невеликі соціальні виплати. 

Наприклад, через італійські кордони пройшли 173 000 українців: 

багато хто прагнув возз’єднатися із сім’ями та друзями, які вже прибули до 

країни. Італійські сім’ї та волонтерські центри відчинили двері — 

жертвували речі, допомагали переміщеним учням вступити до школи. 

«У суспільстві витало загальне відчуття того, що ти робиш свій 

внесок у героїчні зусилля опору. Що ти частина чогось великого, частина 

історії», — каже директор Римського інституту міжнародних відносин 

Наталі Точчі. 

https://www.ft.com/content/cf00788c-2799-4d4e-9158-666d1a31ca26
https://www.ft.com/content/cf00788c-2799-4d4e-9158-666d1a31ca26
https://subscribe.forbes.ua/
https://forbes.ua/news/ukraina-znovu-pid-masovanim-raketnim-obstrilom-vsi-novini-onovlyuetsya-05122022-10254
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Зараз, через майже 10 місяців після вторгнення, гостинність 

змінюється втомою. На європейців тисне зростаюча інфляція, а державні 

бюджети зазнають труднощів. 

Нескінченний потік 

Кількість біженців з України та інших країн континенту вражає. Із 

січня до вересня українці подали 4,4 млн заяв на тимчасовий притулок у 

ЄС, хоча сотні тисяч, за оцінками, уже повернулися додому. Крім того, 

країни ЄС, а також Норвегія, Швейцарія, Ісландія та Ліхтенштейн 

одержали близько 680 000 заяв про надання притулку від громадян Сирії, 

Афганістану, деяких країн Африки та Азії. Це на 54 % більше, ніж за той 

самий період попереднього року, підрахувало агентство ЄС із питань 

притулку. 

 

 
 

Місцеві органи влади, на які покладено відповідальність за 

розміщення і підтримку біженців, ледве справляються із цим завданням. У 

Німеччині, де цього року знайшли притулок понад 1,1 млн осіб, поспіхом 

переобладнують під прийом біженців спортивні зали та гуртожитки, як під 

час кризи біженців 2015-16 років. 

https://forbes.ua/static/storage/originals/2/06/a1a72a0504845be8408011e58aa63062.png
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Міська влада змушена будувати збірні будиночки і знімати кімнати 

в готелях для прибулих. Чиновники кажуть, що бракує місць у школах, 

дитячих садочках, і на інтеграційних курсах для дорослих.  

У Польщі, де на проживання зареєструвалися 1,3 млн українців, 

низову армію волонтерів спочатку називали зразком для наслідування. Але 

хоча підтримка Варшавою Києва залишається непохитною, українці, які 

їдуть до Польщі цієї зими, не зустрінуть такого ж щедрого прийому, яким 

він був навесні.  

Поляки «налякані економічною ситуацією та інфляцією. Їх дедалі 

більше дратує те, що вони сприймають як привілеї для українських 

біженців», — каже голова варшавського офісу Європейської ради з 

міжнародних відносин Петро Бурас. 

Польська влада припинила багато прямих субсидій для українців, 

зокрема безоплатний проїзд у громадському транспорті та одноразову 

виплату в розмірі 300 злотих ($67), на яку претендувало понад 1 млн 

зареєстрованих українців. З березня біженці, які перебувають у Польщі 

понад 120 днів, повинні будуть оплачувати 50% вартості будь-якого 

наданого державою житла. 

Комісар ЄС із внутрішніх справ Ільва Йоганссон каже, що наразі 

приплив з України до країн Європи лише незначно перевищує кількість 

тих, хто повертається в Україну. Але ЄС розробляє план на випадок нової 

хвилі. «Якщо ми побачимо мільйони людей, які прибувають взимку, 

виникне величезна проблема, але я думаю, що ми впораємося», — сказала 

вона в інтервʼю Financial Times.  

Члени ЄС, які взяли на себе основний тягар попередньої хвилі 

українських біженців, стурбовані. Деякі дипломати підкреслюють, що 

новоприбулі, як правило, прямують у великі міста, де їх уже багато, що 

збільшує навантаження на місцеву владу. «Нам очевидно, що в разі 

зростання міграції з України буде потрібно краще розподіляти прибулих 

всією Європою», — заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі 

Фрейзер. 

Справедливий розподіл 

На цьому тлі уряд Італії під керівництвом Джорджі Мелоні закликає 

до посилення заходів проти нелегальних мігрантів з Азії та 

Африки. Мелоні та її партнери в правій коаліції давно вважають 

нерегульований потік мігрантів з африканських і азіатських країн загрозою 

національній безпеці та цілісності Італії. 

За Дублінською угодою ЄС, заяви прохачів притулку повинні 

розглядатися і оброблятися в тій європейській країні, у яку вони вперше 

прибули. Рим стверджує, що через географічне положення Італії, Греції, 

Кіпру та Мальти на ці країни припадає основне міграційне навантаження. 

У листопаді вони підписали спільний лист із вимогою змінити 

систему. Цього року до Італії через Середземне море прибули майже 96 

000 нелегальних мігрантів. Це на 52% більше, ніж за той самий період 

минулого року, підрахувало міністерство внутрішніх справ Італії.  
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У Словаччині тисячі переважно сирійських біженців опинилися в 

пастці на кордоні країни, оскільки чеські прикордонники не пускають їх до 

своєї території, Угорщина відмовляється приймати назад тих, хто проїхав 

через Угорщину до Словаччини. Місцеві жителі скаржаться, що біженці 

бродяжать, а працівники гуманітарних організацій закликають владу 

надати їм термінову допомогу або надати безпечний проїзд в іншу країну.  

Волонтери в Бельгії кажуть, що тисячі біженців живуть на вулицях 

Брюсселя, оскільки система надання притулку насилу справляється з 

розглядом їхніх заяв. 

Йоганссон каже, що необхідний новий пакт із міграції, який прийде 

на зміну Дублінській угоді. Він повинен буде включати більш 

справедливий спосіб розподілу прохачів притулку країнами Євросоюзу. 

Цю угоду може бути ухвалено ще до закінчення роботи нинішньої комісії 

у 2024 році, каже єврокомісар. 
 Повернутися до змісту 

 

Українські біженці в Європі: хто залишиться, а хто повернеться 

додому? (Радіо Трек) 

12.12.2022 

Експерт говорить про поділ на три категорії 

Українські біженці після закінчення війни поділяться на три 

категорії: 

 ті, які стануть європейцями, 

 ті, які будуть жити коштом Європи,  

 ті, хто однозначно повернеться додому. 

Про це в інтерв'ю НВ заявив директор Соціологічної групи 

«Рейтинг» Олексій Антипович. 

Він зазначив, що українцям, які вже обросли сім'ями, надзвичайно 

важко адаптуватися в чужій країні, тому що вони звикли до іншого. 

Соціолог вказує, що на бажання повернутись також вплинуть і умови, в 

яких люди там перебувають. 

— Ми не говоримо про незначний процент забезпечених людей, які 

свідомо виїхали, винайняли квартири та дистанційно заробляють там 

кошти й живуть. Ми говоримо про абсолютну більшість українських 

біженців — це мати з одним або з двома дітьми. 

Вони живуть в маленькій студії, у них нема приватного простору. 

Але рано чи пізно хочеться жити, а не виживати. І буде варіант залишатися 

в ЄС, якщо ти адаптувався… Але якщо ти не дуже й прагнеш цієї 

адаптації, то, рано чи пізно, ти повернешся додому, — додає Антипович.  

Він наголосив, що в Україні можливий варіант міграційної кризи. До 

цього слід готуватися. В такому питанні важлива економічна складова та 

те, яким буде майбутнє української економіки. 
 Повернутися до змісту 

 

https://radiotrek.rv.ua/news/_299975.html
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Міграційна втома: як Європа готується до нового потоку українців 

(BBC) 

12.12.2022 

Цьогорічна зима буде для українців важкою, холодною і змусить 

людей залишати Україну, а ЄС приймати ще більшу кількість мігрантів. 

Однак нинішній політичний клімат в Європі відрізняється від весняного, 

пише Financial Times. 

Поліна Сидоренко, 19-річна українська студентка, була сповнена 

надій, коли повернулась до Києва наприкінці серпня після п'ятимісячного 

перебування в Італії. Однак її плани зібрати по шматках зруйноване життя 

і поновити навчання у престижному київському університеті виявилися 

недовговічними. 

За кілька тижнів Росія завдала ракетних ударів по ключових 

українських містах і критично важливій цивільній інфраструктурі. І 

Сидоренко втекла назад до Італії, взявши із собою близьку подругу-

студентку, пише видання. 

"Ситуація - жахлива", - каже Поліна, додаючи, що її українські друзі 

в Італії, які розглядали можливість повернення додому, тепер відмовилися 

від цієї ідеї. "Все стає тільки гірше, і вони не знають, що робити". 

Росія продовжує знищувати українські енергетичні об'єкти, а країни-

члени ЄС готуються до повернення багатьох інших українців, таких як 

Поліна Сидоренко. 

"Мета Путіна - створити кризу з біженцями і чинити на нас ще 

більший тиск", — каже комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон. 

Досі Європа дотримувалася політики відкритих дверей щодо 

українських біженців, багато з яких повернулися додому після відбиття 

першого російського тиску. 

Сидоренко була серед приблизно 173 тисяч українців, які знайшли 

прихисток від війни в Італії, де їх радо зустріли й усіляко підтримували. 

"Такої солідарності я давно не бачила". Історії жінок, які поїхали з 

України 

Однак за майже 10 місяців війни теплу зустріч змінила втома, 

оскільки європейці страждають від дедалі більшої інфляції, а державні 

бюджети не витримують навантаження. 

"Політична риторика навколо міграції в Європі зараз загострюється, 

що підкреслює труднощі, з якими стикаються багато держав-членів у 

пошуку послідовних рішень", - каже Альберто-Хорст Нейдхардт, 

політичний аналітик Центру європейської політики (EPC). 

"Ми спостерігаємо надзвичайну ситуацію у багатьох частинах ЄС. 

Перспектива подальшого прибуття з України та інших частин світу може 

створити ще більше навантаження на владу". 

У період із січня по вересень 4,4 млн українців попросили 

тимчасового захисту в ЄС. 

Місцева влада насилу справляється із ситуацією. У Німеччині, де 

цього року знайшли прихисток понад 1,1 млн людей, міста намагаються 

https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-63942888
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створити тимчасові притулки та переобладнати спортивні зали й 

гуртожитки. 

Муніципалітети змушені будувати пересувні будинки, здавати 

кімнати в готелях для новоприбулих, а також кажуть, що в них 

закінчуються місця у школах і дитячих садках. У Бельгії заявляють, що на 

вулицях Брюсселя мешкають тисячі біженців. 

Найбільшу кількість біженців прийняла Польща. За даними 

міністерства внутрішніх справ і адміністрації, від початку війни до початку 

вересня польсько-український кордон перетнуло 5 мільйонів 676 тисяч 

українців, 75% з яких дорослі громадяни України. 

Зараз ця цифра неухильно росте, однак українці, що тікають до 

Польщі цієї зими, не зустрінуть такого ж щедрого прийому, як навесні. 

Поляки "бояться погіршення економічної ситуації й інфляції, і їх 

дедалі більше дратує те, що вони сприймають як прихильне ставлення до 

українських біженців", - каже Пьотр Бурас, голова варшавського офісу 

Європейської ради з міжнародних відносин. 

Польська влада вже скасувала чимало субсидій для українців. Це, 

зокрема, безплатний доступ до громадського транспорту. Крім того, 

біженці, що перебувають у Польщі понад 120 днів, мають сплатити 50% 

вартості житла, наданого державою. 

Комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон каже, що наразі 

приплив мігрантів до ЄС з України лише трохи перевищує кількість тих, 

хто повертається в Україну, але ЄС займається плануванням на випадок 

непередбачених обставин для новоприбулих. 

"Якщо ми побачимо, що взимку приїдуть мільйони людей, це, 

звичайно, буде величезною проблемою, але гадаю, ми впораємося", - 

сказала вона Financial Times. 

Однак держави-члени, що взяли на себе основний тягар попередньої 

хвилі українських біженців, стурбовані. Деякі дипломати наголошують, 

що, хоча українські біженці можуть вільно переміщатися всередині ЄС, 

новоприбулі, як правило, їдуть у великі міста, де вже проживає велика 

кількість біженців, і це збільшує навантаження на місцеву владу. 

Погіршує ситуацію й приплив біженців з інших країн. У міру 

ослаблення обмежень через Covid-19 та посилення економічного тиску, в 

Європі реєструють найвищий приплив мігрантів з Північної Африки, 

Близького Сходу та Азії з часів міграційної кризи 2015-2016 років, яка 

свого часу створила величезне навантаження на економіку ЄС. 
 Повернутися до змісту 

 

Боротьба за українців: чому Польща лідирує у залученні працівників з 

України (Європейська правда) 

10.12.2022 

Польське Міністерство внутрішніх справ і адміністрації підготувало 

законопроєкт, згідно з яким після 24 серпня 2023 року громадяни України 

https://www.eurointegration.com.ua/project/2021/workineu/article8.html
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муситимуть регулювати своє перебування у країні на тих самих умовах, 

що й інші іноземці. 

Досі українці, які в’їхали до Польщі після початку 

повномасштабної війни, могли автоматично залишатися і працювати в 

державі упродовж 18 місяців.    

Що цікаво, Єврокомісія, котра в березні оголосила директиву про 

запровадження на 18 місяців механізму захисту для українців у ЄС (з 

правом освіти чи працевлаштування), у жовтні оголосила про продовження 

цього механізму до березня 2024 року.    

Утім, заява єврокомісарки внутрішніх справ Ілви Йогансон, 

зроблена в день масового ракетного удару по Україні 10 жовтня, поки що 

залишилася лише заявою, яку ще треба буде затвердити. Відтак позиція 

Варшави виглядає як крок на випередження. Польща стала абсолютною 

рекордсменкою у питанні вибору українцями прихистку та їхнього 

працевлаштування. 

Зауважимо, що українки та українці, які поїхали до ЄС через 

війну, офіційно не є "біженцями", бо механізм тимчасового захисту, що 

його дає ЄС, є іншим юридичним статусом. Однак цей термін став 

загальновживаним у Європі й стосовно українців.  

Найчастіший вибір українських біженців 

В останньому дослідженні Міграційної платформи EWL "Біженці з 

України — професійна активізація у Польщі і Німеччині" ми 

проаналізували те, як українці, які приїхали в Європу через 

війну, інтегруються в європейські суспільства.   

Наш головний висновок: інтеграція відбувається головним чином 

через ринок праці, на який якомога швидше прагнуть увійти і українські 

біженці, по-перше, через бажання працювати, по-друге, через заохочення 

урядів держав, що їх приймають. 

Це — спільне явище для всіх країн, які експерти EWL відзначають 

під час вивчення професійної активізації українців (окрім Польщі й 

Німеччини, це також Чехія та Румунія), утім, є деякі відмінності у 

специфіці Центральної та Західної Європи. Дещо окремо стоїть Румунія, де 

на початку літа працювати хотіли менш третини досліджених, тоді як у 

Польщі таке бажання демонстрували дві третини (пор. звіт "Біженці з 

України в Польщі, Чехії і Румунії").   
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У Центрально-Східній Європі (передусім у Польщі, Чехії, країнах 

Балтії) українські біженці виходять на ринок праці швидше завдяки 

більшій адаптації місцевого бізнесу до потреб цієї групи та за 

посередництва численної української діаспори. Це країни, де і до 

повномасштабного вторгнення працювали економічні мігранти з України, 

легалізуватися на ринку праці українцям було простіше і роботодавці 

охоче працевлаштовували українських громадян. 

І зараз це сприяє працевлаштуванню і швидкій адаптації на 

робочому місці, вивченню мови, пошуку житла тощо. У Німеччині чи 

державах Бенілюксу ринки праці менш пристосовані для потреб 

українських біженців і більш спеціалізовані.   

Ми проаналізували сфери бізнесу, в яких працювали люди в Україні 

та до яких вони потрапили на новому місці проживання.   

Для Польщі характерне те, що більшість тих, хто працював у сфері 

послуг, залишилися працювати тут і далі. 

Це може зумовлюватися подібною специфікою українського і 

центральноєвропейських ринків праці.    

Спеціалісти типу медичних рятувальників чи медсестер, які 

приїхали до Польщі після 24 лютого, також найчастіше потрапили до 

сфери послуг — це можна пояснити специфікою відкриття медичних 

спеціальностей у Польщі для іноземців. З іншого боку, чверть освітян 

працюють у Польщі за фахом, хоча більшість із них також перейшла 

працювати до сфери послуг, торгівлі та простої фізичної праці. 

Безробітні працевлаштовувалися переважно у сферу послуг, де 

знайшли роботу також половина висококваліфікованих спеціалістів з 

України.   
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Таким чином, найбільше українських біженців у Польщі 

працевлаштувалися у сфері послуг, торгівлі та на фізичній праці.    

 
Подібні тенденції з огляду на галузі — і в Німеччині. Так само 

великий відсоток працівників з України знайшли роботу у німецькій сфері 

послуг і торгівлі (з тією відмінністю, що сюди пішли працювати навіть 

досвідчені українські менеджери чи висококваліфіковані спеціалісти). 

На відміну від Польщі, удвічі менше в Німеччині українських 

мігрантів серед фізичних працівників — це, найімовірніше, пов’язано з 

відновленням економіки Німеччини після пандемії COVID-19 та загалом із 

тим, що німецький ринок праці більш відкритий для висококваліфікованих 

іноземців.    
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Наше дослідження також підтвердила на початку листопада 

Державна служба зайнятості Нідерландів (UWV). За її даними, від 1 квітня 

роботодавці подали заявки на працевлаштування понад 46 тис. біженців з 

України з 55 тис. переселенців з України в цій державі. 

Чимало з них знаходять роботу в готельному бізнесі, сільському 

господарстві та сфері послуг. Більше половини (53%) заяв зареєстровано 

агенціями з працевлаштування.   

Працевлаштування українців у сфері послуг допомогло заповнити 

дефіцит кадрів і прогалини, які сформувалися у цій сфері через відтік 

робочих рук у пандемію.   

У пошуку чоловічих рук 

Центральноєвропейські держави значно більше залежні від 

української міграції, ніж Захід чи Південь континенту. Тому Польща і 

Чехія гостро стали перед браком рук у "чоловічих" галузях. 

На початку листопада Головне статистичне управління Польщі 

опублікувало дослідження "Поглиблені питання про актуальні економічні 

проблеми та вплив війни в Україні на економічну ситуацію — оцінки та 

очікування", в якому вказано, що будівельна сфера, комерційний сектор та 

сфера послуг відчули брак працівників з України.   

https://www.uwv.nl/nl/persberichten/ruim-46000-meldingen-ontvangen-van-werkenden-vluchtelingen-uit-oekraine%22%20/t%20%22_blank
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/poglebione-pytania-o-aktualne-zagadnienia-gospodarcze-oraz-wplyw-wojny-w-ukrainie-na-koniunkture-oceny-i-oczekiwania-aneks-do-publikacji-pazdziernik-2022,6,24.html


 20 

 
Дискусія про те, що варто "диверсифікувати" міграцію у 

Центрально-Східній Європі, триває стільки ж, скільки й масова міграція з 

України. 

Підприємці намагаються шукати працівників у країнах Центральної 

Азії чи в державах Південної та Південно-Східної Азії. Утім, на перешкоді 

стають кошти на проїзд, рекрутаційний процес та візові витрати, а також 

невеликі пропускні спроможності консульств у видачі віз.  

До того ж чимало мігрантів із цих регіонів ставляться до Польщі чи 

Чехії як до своєрідної "перепустки" на захід континенту. Тому роботодавці 

досі без ентузіазму розглядають можливість масового працевлаштування 

вихідців із далеких країн, натомість продовжують охоче пропонувати 

вакансії для громадян України.  

Війна в Україні не змінила також потреби в робочих руках, у тому 

числі "чоловічих" вакансіях. 

Утім, за даними Євростату, у жовтні 2022 року 275 тис. біженців з 

України у 18 з 27 країн ЄС зареєструвалися як безробітні. У вересні цей 

показник був вищий, проте тоді надійшли також дані від 22 країн. 

Поки що зарано робити висновки щодо цієї цифри, тому що 

держави не повністю надають такі дані, а європейське статистичне 

управління не аналізувало їх до початку повномасштабної агресії.      

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Unemployment_in_the_EU_and_the_euro_area
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Те, на що можемо звернути увагу, — більша кількість 

працевлаштованих біженців впливає на рівень безробіття. Воно і загалом у 

Євросоюзі, і в єврозоні окремо зменшувалося. 

За даними Євростату, порівняно з вереснем 2022 року кількість 

безробітних зменшилася на 52 тис. в ЄС і на 66 тис. — у єврозоні.   

 
Громадяни України найчастіше обирали країни, де безробіття 

нижче за середнє в ЄС (Польща, Німеччина, Чехія). Більшість підприємств 

із промислового виробництва, будівництва чи сфери послуг — навіть 

попри інфляцію — не планує обмежувати кількість працівників. 

Таким чином, власних трудових ресурсів на ринку праці бракує для 

заповнення вакансій.   

З іншого боку, європейський бізнес підкреслює швидку 

адаптивність та інтеграцію українських громадян у місцевий ринок праці. 

Це означає, що конкуренція за українського працівника в Європі 

зростатиме.   

Українські жінки у польській економіці 

Роботодавці боротимуться за українських жінок. 

Як показують наші дослідження, середній вік українок, що 

переїхали до Польщі, Чехії, Румунії та Німеччини – 37-39 років. Більшість 
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жінок декларують своє бажання працювати і знаходять роботу попри те, 

що є труднощі з опікою над дітьми. 

Частина з них вже інтегрується у суспільство країни прихистку, 

діти ходять у місцеві школи і дитсадки і вже починають говорити 

іноземною мовою. 

Чим довше триватиме війна, тим більше жінок влаштує своє життя 

за кордоном і їм буде важче прийняти рішення про повернення. 

За даними нашого дослідження у березні-квітні, 30% біженців у 

Польщі декларувало, що залишаться принаймні на рік чи довше. Пізніше у 

липні вже 48% працевлаштованих біженців з України в Польщі говорили 

про готовність залишитися в цих країнах на рік і більше.   

Нині українки готові працювати нижче своєї кваліфікації і 

заповнювати робочі місця на підприємствах, де потрібно виконувати 

просту фізичну роботу. Натомість після опанування польської мови на 

хорошому комунікаційному рівні вони можуть розраховувати на роботу за 

фахом. 

Так ця система працевлаштування українців функціонувала до 

лютого. І зараз немає перешкод, аби українські біженки знаходили роботу 

за своїм професійним досвідом – польське суспільство досить лояльне у 

працевлаштуванні висококваліфікованих громадян України у національних 

компаніях, так само, як і у багатьох міжнародних, які мають свої офіси у 

Польщі. 

Беручи до уваги здатність багатьох українських жінок адаптуватися 

і "пробиватися" у стресових умовах, у них є всі шанси зайняти місця на 

ринку праці нарівні з місцевими.   

Після перемоги України до жінок можуть поїхати чоловіки і також 

залишитися в Польщі. Значною мірою це залежатиме від того, чи будуть 

для них робочі місця в Україні після закінчення війни. 

Конкуренція за українських робітників 

Вже зараз польська економіки "у виграші" попри багатомільйонні 

соціальні виплати на українських біженців, оскільки мігранти долучилися 

до ринку праці, де існував і досі існує попит на робочі руки, та сплачують 

податки. 

За даними професора Мацея Дущика з Центру досліджень міграції 

Варшавського університету, від початку війни біженці з України сплатили 

в Польщі 10 мільярдів злотих податків. Натомість на допомогу біженцям 

Польща витратила 3,5 мільярди злотих.    

Згідно з дослідженням Національного банку Польщі, між 2013 і 

2018 роками присутність українських мігрантів відповідала за зростання 

ВВП Польщі на 0,5% щорічно, завдяки цьому ВВП Польщі зріс приблизно 

на 13% за цей період.  За твердженням старшої економістки Світового 

банку Ріни Бадіанні-Магнуссон, яка займається Польщею, аналіз поточної 

кризи показує: якщо 500 тисяч українських переміщених осіб будуть 

успішно інтегровані в ринок праці, слід очікувати середньострокового 

впливу на зростання ВВП у 1,5%.   

https://www.money.pl/gospodarka/ukraincy-zaplacili-10-mld-zl-podatku-w-polsce-mowienie-o-samych-wydatkach-jest-nieuprawnione-6826405015774849v.html
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Тому польське Міністерство внутрішніх справ зі своїм проєктом, 

котрий скасовує полегшену процедуру легалізації українських біженців, 

найімовірніше, намагається досягти кількох цілей. 

Передовсім — законодавчо ввести їх у сферу працевлаштування 

(досі головна підстава легалізації більшості громадян України). 

По-друге, таким чином Польща ще більше "прив’язує" біженців до 

власного ринку праці, передбачаючи чи то відтік працівників на Захід, чи 

то повернення в Україну. 

Варшава розуміє, що не може конкурувати із Заходом рівнем 

зарплат. 

Натомість Польща у змозі запропонувати приязні процедури, 

інфраструктуру для українських біженців, а також вже має їхнє прихильне 

ставлення до країни — і в результаті виграє. 

Польща першою розпочинає боротьбу за працевлаштування 

українських біженців і поки лідирує. 
 Повернутися до змісту 

 

Підтримують економіку Європи: у 2022 році витрати українців за 

кордоном зросли втричі – НБУ (Уніан) 

10.12.2022 

Наголошується, що завдяки внеску українських мігрантів ВВП, 

наприклад, в Естонії, Польщі та Чехії у 2026 році буде на 2,2-2,3% 

більшим, ніж у сценарії без міграції. 

Витрати українців за кордоном у 2022 році досягли $2 млрд на 

місяць – утричі більше порівняно з попереднім роком. 

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний із посиланням 

на дослідження НБУ економічних наслідків для Європи однією з 

найбільших міграційних хвиль, що незабаром буде опубліковано. 

"Українські мігранти підтримують економіку європейських країн – 

такий для багатьох неочевидний висновок ми зробили завдяки 

дослідженню фахівців нашого аналітичного підрозділу", - зазначив 

Пишний. 

За його словами, внаслідок видатків та працевлаштування 

українських громадян за кордоном європейська економіка отримує 

позитивний фіскальний ефект та позитивний вплив у довгостроковій 

перспективі. 

Голова НБУ зазначив, що витрати українців за кордоном 

забезпечуються накопиченими заощадженнями в українських банках, 

трудовими доходами в Україні та країнах свого перебування, а також 

одержаною соціальною допомогою. 

Пишний уточнив, що розрахунки фахівців НБУ на основі досліджень 

МВФ та різних опитувань свідчать, що завдяки внеску українських 

мігрантів ВВП, наприклад, в Естонії, Польщі та Чехії у 2026 році буде на 

2,2-2,3% більшим, ніж у сценарії без міграції. 

https://www.unian.ua/economics/finance/bizhenci-z-ukrajini-u-2022-roci-vitrati-ukrajinciv-za-kordonom-zrosli-vtrichi-golova-nbu-12073584.html
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"Від початку повномасштабної війни українці в Польщі заплатили 10 

млрд злотих (близько 2.4 млрд дол.) податків, що суттєво перевищує 

обсяги наданої допомоги", – навів ще одні дані із дослідження Пишний. 

Глава НБУ вважає необґрунтованими побоювання та негативні 

прогнози впливу багатомільйонного потоку мігрантів з України, оскільки 

вони не враховували чинника активної позиції українського народу. 

"Наші громадяни беруть ініціативу в свої руки, швидко інтегруються 

в суспільство, знаходять роботу, платять податки країнам, які їх 

прихистили, та витрачають зароблені кошти", – зазначив Пишний. 

За його словами, у дослідженні представлені цікаві дані щодо 

міждержавного розподілу витрат у торговельних мережах та зняття готівки 

за кордоном з карток українських банків. 

Станом на 30 листопада 2022 року за даними Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців 

були зареєстровані за різними схемами захисту в країнах Європи, багато з 

них у країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччині, Польщі, 

Угорщині та Румунії. 

Повідомлялося, що Європейська комісія продовжить ще на один рік 

правила приймання та надання захисту українським біженцям. Правила 

будуть продовжені до березня 2024 року. Рішення ухвалить ЄК, а окреме 

рішення країн-членів ЄС в цьому випадку не потрібно. 

Агентство Reuters повідомляло, що в країнах Східної Європи 

готуються до відкриття центрів з прийому українських біженців. Нову 

хвилю біженців очікують через зимові холоди та атаки росіян на об'єкти 

енергетики. 

Так, лише у Словаччині орієнтовно очікують до 700 тис. українців 

протягом трьох місяців через низькі температури та війну. 

30 листопада 2022 року прем'єр-міністр Польщі Матеуш 

Моравецький заявив, що для українських біженців змінюються умови 

прийому в його країні. Так, з березня 2023 року їх проживання в 

колективних установах розміщення стане платним. 

Також за даними уряду, станом на 14 листопада до Великої Британії 

за українською візою прибуло близько 144 600 осіб. Понад 105 000 людей 

прибули за програмою "Будинки для України". Українським біженцям 

дозволено три роки перебувати у Великобританії, працювати і мати доступ 

до державних послуг. 

У серпні повідомлялося, що в Британії понад 40% українських 

біженців змогли влаштуватися на роботу. 
 Повернутися до змісту 

 

Дослідження: у яких країнах ЄС (не) підтримують Україну (DW) 

05.12.2022 

Європейці здебільшого підтримують Україну у війні з Росією. 

Однак у низці країн ЄС суспільство розколоте, а підтримка може впасти на 

https://www.dw.com/uk/doslidzenna-u-akih-krainah-es-ne-pidtrimuut-ukrainu/a-63991915
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тлі економічних наслідків війни і успіхів пропаганди РФ, засвідчило 

опитування. 

40 відсотків європейців виступають за подальшу підтримку 

України, навіть якщо це обернеться для них негативними економічними і 

соціальними наслідками. Такими є дані соціологічного дослідження, 

проведеного у жовтні Форумом "Міграція і демократія" (MIDEM) за 

підтримки європейського фонду Mercator у співпраці з центром YouGov, 

результати якого представили в Берліні у понеділок, 5 грудня. Водночас 39 

відсотків опитаних, за його даними, не готові надалі підтримувати Україну 

за будь-яку ціну. 

Дослідники опитали жителів Німеччини, Франції, Нідерландів, 

Швеції, Іспанії, Італії, Польщі, Чехії, Угорщини і Греції. У 

репрезентативному опитуванні загалом взяли участь трохи більше 20 тисяч 

респондентів. 

Шведи - найбільш переконані у підтримці України 

Як засвідчили результати опитування, найбільша готовність 

підтримувати Україну, навіть якщо це болюче вдарить по власній кишені, 

спостерігається у Швеції. У цій країні Україну й надалі готовий 

беззастережно підтримувати 61 відсоток опитаних, тоді як не готові 

поступатися власним добробутом заради підтримки України 22 відсотки 

шведів. На другому місці у списку найбільш переконаних друзів України - 

іспанці. В Іспанії за безумовну підтримку українців у боротьбі з 

російськими загарбниками виступають 46 відсотків опитаних, більш 

скептичними є 29 відсотків опитаних. Третє місце ділять між собою 

Польща і Нідерланди, де 45 відсотків - "за", і 34 - "проти".  

В Італії, Німеччині і Франції кількість прибічників і противників 

безумовної підтримки України розділилася приблизно порівну (підтримка 

у 38-39 відсотків, висока частка тих, хто не визначився). Найнижчий рівень 

підтримки - в Угорщині і Греції (лише 27 відсотків - "за"). Найбільш 

поляризованим з цього питання можна назвати населення Чехії. У цій 

країні готові підтримувати Україну і надалі - навіть попри негативні 

наслідки - 30 відсотків опитаних. Водночас кількість тих, хто однозначно 

проти, тут найвища серед десяти країн, у яких було проведене опитування 

- 54 відсотки. Дослідники MIDEM вказують на те, що тема підтримки 

України має в Чехії найвищий серед усіх країн потенціал для розколу в 

суспільстві. "На відміну від жителів інших країн, чехи вважають, що ця 

тема є найбільш поляризуючою", - зазначено у підсумках експертів. 

Масові демонстрації на підтримку України (як на цьому фото з 

демонстрації 30 жовтня у Празі) у Чехії чергуються з акціями протесту 

проти підтримки УкраїниМасові демонстрації на підтримку України (як на 

цьому фото з демонстрації 30 жовтня у Празі) у Чехії чергуються з акціями 

протесту проти підтримки України 

Масові демонстрації на підтримку України (як на цьому фото з 

демонстрації 30 жовтня у Празі) у Чехії чергуються з акціями протесту 

проти підтримки УкраїниФото: Katerina Sulova/CTK/picture alliance 
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Освіта має значення 

Дослідження також продемонструвало взаємозв'язок між рівнем 

підтримки України й рівнем освіти респондентів: що вищим є рівень 

освіти, то більшою - підтримка України. Респонденти, які назвали власний 

рівень освіти "високим", з великою перевагою підтримують Україну, 

попри всі ризики: за таку підтримку у цій категорії висловилися 50 

відсотків опитаних, лише 31 відсоток - проти. Серед європейців з 

"середнім" рівнем освіти голоси розділилися порівну - по 39 відсотків "за" 

і "проти". 

Натомість серед опитаних з низьким рівнем освіти явно переважає 

небажання підтримувати Україну будь-якою ціною: 32 відсотків - "за", 46 - 

"проти". Значною мірою відповіді людей з високим рівнем освіти 

корелюють з відповідями респондентів з високим рівнем доходів. 

Щоправда, дещо виділяється співвідношення відповідей людей з низьким 

рівнем доходів. Серед бідних кількість готових підтримувати Україну 

більше (37 відсотків), ніж серед тих, хто має низький рівень освіти (32 

відсотки). Тобто, якщо простіше: певна частина бідних з високим рівнем 

освіти таки підтримує Україну. 

Вирізняється і вікова закономірність: серед людей похилого віку 

(55+) рівень підтримки вищий - 45 відсотків, ніж серед середньої вікової 

групи та молоді - по 37 відсотків.  

Східні німці - серед скептиків 

Автори дослідження звертають увагу на той факт, що дуже 

відчутною є різниця у питанні підтримки України між жителями Західної і 

Східної Німеччини. У "старих", західних федеральних землях безумовно, 

не оглядаючись на свій гаманець, Україну готові підтримувати 42 відсотки 

опитаних. У "нових", східних землях (колишній соціалістичній НДР) таких 

лише 28 відсотків. 

Ці показники корелюють з уявленнями про причини нападу Росії на 

Україну. Автори дослідження вказують на те, що на сході Німеччини 

значно виразніше представлене бачення, "близьке до теорії змов". 

Твердження "НАТО так довго провокувало Росію, що Росія мала 

розпочати війну" у східнонімецьких землях підтримують 35 відсотків 

опитаних (46 відсотків не підтримують). На заході країни таку позицію 

поділяють лише 22 відсотки респондентів (65 відсотків не поділяють). 

Таким чином, констатують соціологи, уявлення про роль НАТО у 

провокуванні конфлікту, яку традиційно поширює і російська пропаганда, 

у східній Німеччині так само поширене, як і в Угорщині і Чехії - країнах, 

де готовність підтримувати Україну до переможного кінця є найнижчою. 

Загалом, за даними дослідження, більшість європейців не вірить у 

тезу про те, що "НАТО спровокувало Росію". Такі закиди відкидають 56 

відсотків опитаних у всіх десяти країнах. Підтримують цю тезу 26 

відсотків респондентів. Однак дослідники вважають і чверть опитаних з 

такою відповіддю тривожним результатом. "Це вартий особливої уваги 

показник, адже він засвідчує, що поширюване Кремлем бачення причини 
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війни як "виправданої реакції" на розширення НАТО на порозі Росії 

поділяють чимало європейців", - констатують автори дослідження. 

Особливо виділяються у цьому сенсі Греція, Угорщина, Італія і Чехія - у 

цих країнах в усьому звинувачують НАТО більше третини опитаних. У 

Греції таких навіть 42 відсотки, а це відносна більшість опитаних. 

Натомість найменше у це співзвучне з російською пропагандою 

твердження вірять у Швеції, Польщі і Нідерландах - менше 20 відсотків 

опитаних. 

Соціальні ризики 

Експерти MIDEM, підсумовуючи результати дослідження, 

застерігають, що низка соціальних і економічних чинників можуть 

негативно вплинути на готовність надалі приймати українських біженців. 

Одним із таких чинників є той факт, що у багатьох країнах ЄС українці 

оселилися переважно у великих містах, у яких і до війни була напружена 

ситуація на ринку житла. "Низка держав тим часом скорочує фінансову 

підтримку сімей, які прийняли вдома біженців", - зазначено у дослідженні 

з посиланням, зокрема, на Польщу, де на тлі хвилі біженців з України вже 

суттєво зросли ціни на оренду житла. Все це відбувається ще й за умови 

високої інфляції і стрімкого зростання цін на енергоносії. "Залишається 

відкритим питання, наскільки солідарність з біженцями залишатиметься на 

високому рівні, якщо через дорожнечу енергоносіїв більше 

домогосподарств потраплятиме у скрутне становище", - зазначено у 

дослідженні. Директор MIDEM Ганс Форлендер (Hans Vorländer), 

представляючи у Берліні результати дослідження, зазначив, що протягом 

наступних місяців на солідарність з Україною "чекає стрес-тест". 
 Повернутися до змісту 

 

Новий потік біженців з України: чи приймає Європа (I-UA.TV) 

01.12.2022 

Через енергетичну кризу в Україні в Європі знову готуються до 

потоку біженців. Якщо в Німеччині біженцям дуже важко знайти місце, то 

Польща і Румунія продовжують готуватися до прийому українців. Тож 

куди поїхати та скільки обійдеться житло, розбиралися журналісти i-ua.tv. 

Новий потік біженців з України: чи приймає Європа та куди їхати 

Привітна Румунія 

З 24 лютого на кордонах Румунії утворилися великі черги. В цій 

країні надавали безкоштовний прихисток для багатьох українців. Наразі у 

Румунії не приймають біженців у всіх населених пунктах, як це було 

раніше. Нині у деяких містечках селять українських дітей із дитбудинків. 

Проте через енергетичну кризу українці знову їдуть і питання розміщення 

вирішується. 

Один з варіантів евакуація до Румунії — Програма має назву 50/20 та 

діє до травня 2023 року до початку сезону. 

Можлива подача на допомогу від ООН — 110 євро в міс на людину) 

(протягом максимально 3х міс) є 

https://i-ua.tv/world/72583-novyi-potik-bizhentsiv-z-ukrainy-chy-pryimaie-yevropa-ta-kudy-ikhaty
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Для проживання у готелі — не обов'язково оформления статусу, 

необходимо лише показати український паспорт. Біометричний паспорт 

надає можливість знаходиться на території ЄС — сроком до 3х місяців. 

Для отримання допомоги необхідно окремо їхати до Бухаресту та 

особисто подати документи для оформлення статусу та допомоги. 

Безкоштовно надають квитки на потяг для українців. 

Чи є інтернет у готелях? 

— Можливо, але ми радимо мати свій 4G купити сім карту и без 

проблем працювати та навчатись. 

Чи є пральна машина? 

Звичайно, але в залежності від готелю може бути використання за 

мінімальну додаткову плату. 

Чи є опалення у готелі? 

Звісно є, газове або кондиціонером. 

Чи можна з тваринами? 

Так, але в деякі готелі, лише маленькі орієнтовно до 5 кг. + мати усі 

документи та оплатили проїзд за них. 

Що брати з собою? 

Для вашого комфорту: эл чайник, фэн, подовжувач, можливо чашку 

та посуд щоб помити фрукти і т. д. Кімнатні тапки и маленьку ковдру фліс. 

Гостинна Польща 

В Польще вже важко знати місце, але у Познані зараз багато 

маленьких квартир здають (ну, за гроші, звісно) — якраз для одного-двох. 

Але там велике місто і вже можна пробувати їхати для того, щоб знайти 

там роботу і жити. Бо безкоштовного житла там на всіх не вистачить. Тим 

паче, претендують на нього жінки з дітьми. 

Українські біженці спровокували справжній бум на польському 

ринку нерухомості. Наші заробітчани активно купували житло у сусідній 

країні і раніше. Але з початком війни попит і на покупку, і на оренду 

квартир у Польщі зріс щонайменше на третину. 

Що штовхає цінники нагору 

За даними польського агентства Otodom, за підсумками третього 

кварталу цього року ціни на житло у великих містах зросли на 12,7%, а у 

містах із населенням до 50 тисяч осіб — і зовсім на 18%. 

Зростає й оренда — за три квартали ставки збільшилися на 30%. 

Вже зараз є проблеми із пошуком житла, причому з ними стикаються 

як українські біженці, так і поляки. За оцінками аналітика ринку 

нерухомості ресурсу Domiportal Бартоломея Барановського, у Польщі не 

вистачає щонайменше 1,5 млн квартир. Тому ціни й надалі зростатимуть. 

За його словами, ситуація на польському ринку нерухомості до війни 

в Україні була напруженою, але «стабільною». Але із припливом біженців 

тенденції дефіциту та подорожчання прискорилися. Та динаміка, на яку 

чекали лише протягом п'яти років, втілилася в реальність за півроку. 

Більшість біженців спочатку розселилися безплатними квартирами (у 

Польщі працює програма компенсацій власникам житла за прийом 
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українських громадян, але терміни її обмежені — не більше 120 днів), у 

хостелах та приміщеннях, облаштованих для українців. 

Але, в міру того як люди шукають роботу, багато хто з'їжджає на 

орендовані квартири. Чимало й тих, хто вирішив придбати нерухомість у 

Польщі — зокрема, активізувалися підприємці, які релокували свій бізнес 

у сусідню країну. Нерідко вони купують житло для себе і знімають — для 

співробітників. 

Як правило, українці шукають невеликі квартири — до 40−50 

квадратів, здебільшого — на вторинному ринку. По оренді користуються 

попитом також кімнати. Ліжко-місця шукають рідше, оскільки таким 

житлом, як правило, за невелику плату забезпечують місцеві роботодавці. 

При цьому житло у великих містах багатьом українцям не по кишені, 

тому придивляються до об'єктів у передмісті та невеликих населених 

пунктах, особливо тим, де багато підприємств та реально знайти роботу. 

Зазначимо, що є міста, де українцям купити нерухомість складно — 

потрібно отримувати спеціальні дозволи від влади. Причому чекати 

потрібно до року, плюс доведеться заплатити близько 1600 злотих. 

Проте найближчим часом Польща може скасувати необхідність 

отримання таких дозволів — спрощення для українців лобіює місцева 

асоціація забудовників. 

По оренді — інші проблеми. 

«Знайти українцю орендовану квартиру в Польщі не так легко, 

особливо якщо немає офіційної роботи. Власники вимагають 

підтвердження платоспроможності, виписки з банківського рахунку, 

можуть збільшити депозит. Якщо стандартно депозит становить розмір 

місячної плати, але для наших громадян можуть подвоїти, а то й потроїти 

суму. Не завжди хочуть брати постояльців з маленькими дітьми, а знайти 

житло з домашніми тваринами дуже важко. 

Наплив українських біженців збільшив дефіцит житла, особливо під 

оренду. Бракує мінімум 1,5 мільйони квартир. 

У Польщі орендна плата залежить ще й від того, скільки людей 

житиме у квартирі (навіть якщо за комуналку платять окремо). Як правило, 

кількість «місць» вказується в оголошеннях. І, якщо в одиниці за 1500 

злотих, розрахованій на одного мешканця, житиме двоє, доведеться 

заплатити вже 1800 злотих. 

Як зняти квартиру в Польщі 

Наші біженці можуть винайняти житло в Польщі як безпосередньо 

(через спеціалізовані інтернет-майданчики, наприклад olx. pl, gratka. pl та 

інші), так і через агентство нерухомості. Останньому доведеться заплатити 

суттєву комісію (50−70% від місячної ціни оренди), але рієтори беруть на 

себе всі нюанси за договором оренди (а їх чимало), плюс є «гарантом» для 

орендаря. 

Що потрібно враховувати під час оренди житла в Польщі? 

Більшість власників хочуть укласти договір не менше ніж на рік, 

причому намагаються забити пункт про перегляд орендної ставки мінімум 
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через півроку. Якщо ви підпишете договір, а потім з'їдете з квартири, 

доведеться сплатити штраф, тому краще спочатку наполягати на договорі 

на невизначений період (czas nieokreslony), хоча в цьому випадку аре ндна 

плата може бути вищою на 10% і навіть більше. Але ви зможете розірвати 

договір без санкцій у будь-який час. Важливо також обговорити нюанси 

щодо депозиту. Не такий самий його розмір, як умови повернення. Деякі 

господарі прописують цей платіж як «амортизацію» ремонту, тобто навіть 

якщо не буде явних пошкоджень меблів та іншої шкоди, гроші вам не 

повернуть — адже ви «користувалися ремонтом». Також потрібно дуже 

ретельно прописати в якому стані інтер'єр та техніка. 

Варто одразу уточнити за додатковими платежами. Наприклад, іноді 

в оренду входить czynsc — плата за обслуговування будинку (наш аналог 

комунального платежу за прибирання прибудинкової території — Ред.), 

іноді ні. Те саме з платежами media (інтернет, ТБ). У деяких випадках 

доводиться окремо оплачувати паркування, закріплене за конкретною 

квартирою. Все це може потягнути на 40−50% вартості оренди. 
 Повернутися до змісту 

 

УКРАЇНЦІ В АВСТРІЇ 
 

Українцям продовжили тимчасовий захист в Австрії: до якого часу 

діятиме? (Евакуація.city) 

22.12.2022 

Федеральний уряд Австрії продовжив дію тимчасового захисту для 

переселенців з України до 4 березня 2024 року. 

Про це пишуть на офіційному сайті федерального уряду республіки 

Австрія.  

Тимчасовий захист для українців в Австрії 

За даними МВС Австрії, на сьогодні у країні зареєстровано понад 90 

тисяч українців. Близько 56 тисяч з них наразі отримують базове 

забезпечення в рамках тимчасового захисту.  

У країні внесли зміни до постанови від 11 березня, і продовжили 

тимчасовий захист для українців на два роки. 

"Тимчасове право на проживання діє до четвертого березня 2024 

року",  – йдеться в ухваленому документі. 

У Австрії скасували безплатний проїзд для українців 

В листопаді цього року у Австрії завершилася дія програми Not-

Ticket Ukraine, яка діяла з початку повномасштабної війни. 

Тепер їздити безкоштовно можна впродовж перших 24 годин 

перебування у країні. Ціни на квитки та деталі читайте за посиланням.  

 
 Повернутися до змісту 

 

УКРАЇНЦІ В БОЛГАРІЇ 
 

https://evacuation.city/articles/256385/timchasovij-zahist-dlya-ukrainciv-v-astrii-scho-zminilos
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2022/PK0261/
https://evacuation.city/articles/246328/v-avstrii-zminyat-pravila-proizdu-dlya-ukrainciv-u-yakih-vipadkah-mozhna-izditi-bezkoshtovno
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Уряд Болгарії виділив додаткове фінансування для українських 

біженців (Лівий берег) 

22.12.2022 

Фінансування складає майже 20 млн доларів. 

Уряд Болгарії виділив додаткове фінансування для українських 

біженців 

Уряд Болгарії виділив додаткове фінансування на гуманітарну 

підримку українських біженців. 

Затверджено додаткові видатки до бюджету Міністерства туризму на 

2022 рік на суму 37,6 млн левів (майже 20 млн доларів). 

Йдеться про два періоди: 24 лютого - 31 травня 2022 року та 1 червня 

2022 року – 24 лютого 2023 року. 

“Надання коштів здійснюється за рахунок економії коштів та/або 

трансфертів з державного бюджету на 2022 рік”, – зазначено у 

повідомленні. 

Нагадаємо, сейм Польщі схвалив зміни до спецзакону про допомогу 

українцям, які рятуються від війни на території країни. Вони 

передбачають, що українці частково оплачуватимуть проживання, також 

передбачено обмеження соцвиплат у разі виїзду українців з Польщі.  
 Повернутися до змісту 

 

Як, де і на яких умовах українці можуть знайти роботу в Болгарії 

(Дом) 

09.12.2022 

За останніми даними, від початку повномасштабного вторгнення 

Росії з України виїхало більше 14,5 мільйонів громадян. Майже 12 

мільйонів із них шукають прихисток у країнах Євросоюзу. Як, де і на яких 

умовах українці можуть знайти роботу в Болгарії, розповідається у сюжеті 

"Ранку Вдома". 

Болгарія прийняла понад 150 000 українських переселенців. 

Більшість із них отримали тимчасовий прихисток і майже такі ж права, як 

у місцевих жителів: можуть вільно перебувати в країні, користуватися 

медичним та соціальним захистом, навчатися та працювати. Знайти роботу 

в Болгарії цілком реально, зазначають фахівці на ринку праці.  

"Є міста з досить адекватними цінами на оренду житла та 

зарплатою від 750 євро чистими. Це за мінімальну роботу з мінімальним 

знанням мови", — каже координаторка програм допомоги українцям у 

Болгарії Юліана Кулюкіна. 

Вакансії можна знайти в соцмережах чи на спеціальних сайтах, 

допомагають і місцеві. Є біржа праці, яка в Болгарії називається Бюро з 

працевлаштування. На його базі влада відкрила спеціальний проект 

"Солідарність". Він допомагає переселенцям знайти роботу і заохочує 

місцеві компанії брати саме українців.  

За програмою "Солідарність" роботодавцю протягом трьох місяців 

виплачують мінімальну зарплату за кожного українця. Українцю 

https://lb.ua/society/2022/12/22/539975_uryad_bolgarii_vidiliv_dodatkove.html
https://kanaldom.tv/yak-de-i-na-yakyh-umovah-ukrayinczi-mozhut-znajty-robotu-v-bolgariyi/
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додатково платять 175 євро в якості допомоги на оренду житла. Ще три 

місяці, якщо роботодавець не звільнив працівника, він сплачує податки 

саме з мінімальної зарплати.  

Багато переселенців працюють на сезонних роботах, особливо 

влітку. В зимовий сезон роботу можна знайти на гірськолижних курортах 

або в готелях. Там і зарплата досить висока, і можуть забезпечити житлом, 

кажуть фахівці ринку праці. Крім того, різні міжнародні організації 

допомагають знайти роботу українським вчителям — або в центрах 

допомоги, або на базі волонтерських організацій, де відкривають школи та 

садочки. Іноді волонтери проводять курси і навчають переселенців новим 

професіям.  
 Повернутися до змісту 

 

Проживають незахищені люди: уряд Болгарії закликають забезпечити 

українців харчуванням (УНН) 

08.12.2022 

Українці у Болгарії проживають у державних базах, проте за них не 

оплачують харчування. Саме тому болгарський фонд написав відкритий 

лист до уряду країни з проханням відновити фінансування для українців. 

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sofia Globe. 

Деталі 

Болгарський фонд «Три жінки», який з початку березня збирає 

гуманітарну допомогу для українських біженців, у відкритому листі 

звернувся до тимчасового уряду з проханням відновити фінансування 

харчування біженців за програмою розміщення з державної підтримки. 

Система субсидування проживання для українців, які втекли від 

війни росії проти їхньої країни, була створена попереднім урядом, але в 

середині листопада тимчасовий уряд змінив її, щоб фінансувати лише 

проживання, без фінансової підтримки на харчування. 

У листі говориться, що Болгарія завжди демонструвала силу свого 

громадянського суспільства в критичні історичні моменти і неодноразово 

приймала та допомагала біженцям і меншинам. 

Цитата 

«Ми хочемо вірити, що навіть сьогодні ми як нація маємо сили 

поводитися морально та гідно з людьми, які потребують нашої підтримки. 

Необхідно забезпечити їжею та теплом на зиму тих українців, які 

перебувають у держбазах і для яких наша допомога є єдиним шляхом до 

гідного існування», - йдеться у листі. 

У закладі залишилися лише найуразливіші верстви населення: 

малозабезпечені, з особливими потребами, люди з обмеженими 

можливостями, маломобільні, хворі на здоров’я та багатодітні матері. 

У фонді повідомили, що разом із багатьма волонтерами докладають 

усіх можливих зусиль для збору коштів та постачання біженців 

предметами першої необхідності: продуктами харчування, теплим одягом 

https://www.unn.com.ua/uk/news/2006430-prozhivayut-nezakhischeni-lyudi-uryad-bolgariyi-zaklikayut-zabezpechiti-ukrayintsiv-kharchuvannyam
https://sofiaglobe.com/2022/12/08/bulgarias-caretaker-government-urged-to-resume-funding-meals-for-ukrainian-refugees/
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та ковдрами. Також у листі йдеться про те, що літні приміщення, де 

розміщують українців, не підходять для зимового проживання. 

Для деяких об'єктів розміщення місцева влада організовувала 

тимчасові рішення. У регіоні Варни адміністрація планує доставку 

продуктів, але лише до 23 грудня. 

«Невже ми залишимо людей без їжі напередодні Різдва? Ми 

вважаємо, що уряд і громадянське суспільство повинні діяти разом і що 

допомога людям, які рятуються від війни, не може бути залишена 

виключно в руках неурядового сектору та громадян», – йдеться у листі. 

Доповнення 

Уряд Болгарії продовжив дію програми з розміщення українських 

біженців. 
 Повернутися до змісту 

 

Болгарські готельєри хочуть виселити переселенців: у чому причина? 

(Евакуація.City) 

01.12.2022 

Переселенці, які рятуються від війни у Болгарії, можуть залишитися 

без житла. Майже 20% готельєрів хочуть виселити їх вже з 1 грудня. 

Про це повідомляє Euractiv.  

Українці в Болгарії можуть залишитися без житла 

На виселення готові 20% місцевих власників готелів у Болгарії. Вони 

вимагають, аби держава поновила виплати на харчування для переселенців 

або забезпечила готелі продуктовими наборами. Гроші на цю потребу 

перестали виділяти у середині листопада.  

До того часу уряд платив 2,5 євро на день харчування однієї людини. 

Зараз на все проживання виділяє 7,5 євро, що, на думку готельєрів, не 

достатньо.  

Зараз їжею українських переселенців забезпечує місцевий Червоний 

Хрест. Частину продуктів закупила національна благодійна кампанія, а 

іншу пожертвували Об'єднані Арабські Емірати. Цих запасів, ймовірно, 

вистачить на місяць.  

Болгарія не переселить українців з готелів до баз відпочинку 

У середині листопада болгарський уряд вирішив не переселяти 

українців із готелів до баз відпочинку, як планували це зробити раніше.  

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджієв запевнив, що 

уряд не припинятиме допомогу взимку. 

Про враження евакуйованих українців про життя у готелях Болгарії 

читайте за посиланням.  
 Повернутися до змісту 

 

УКРАЇНЦІ В ДАНІЇ 
 

https://www.unn.com.ua/uk/news/2001116-bolgariya-prodovzhila-programu-rozmischennya-ukrayinskikh-bizhentsiv
https://evacuation.city/articles/252795/bolgarski-gotelyeri-hochut-viseliti-pereselenciv-u-chomu-prichina
https://evacuation.city/articles/215991/zhittya-u-gotelyah-scho-zminitsya-dlya-ukrainciv-zi-startom-sezonu-v-bolgarii
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"Соцдопомогу дадуть, але зроблять усе, щоб ви якнайшвидше вийшли 

на роботу". Як живеться українським біженцям у Данії 

(Zahid.espresso.tv) 

17.12.2022 

За даними Агенції у справах біженців ООН, тимчасовий прихисток в 

європейських країнах знайшли понад 4,8 мільйона українців, з них такий 

статус у Данії отримало майже 36 тисяч людей 

Від квітня біженцям з України дозволили працювати в цій країні ще 

до отримання дозволу на проживання – достатньо надати роботодавцю 

документ, який підтверджує, що вони подали таку заяву. Водночас 

спрощена процедура працевлаштування не гарантує, що людина зможе 

швидко знайти тут роботу. На заваді в першу чергу стає мовний бар'єр. 

Чим приваблює українських переселенців Данія, що їх дивує в цій 

скандинавській країні (приємно й не дуже) та чи складно тут адаптуватися, 

розповіла в розмові з журналісткою "Еспресо.Захід" професорка й 

дослідниця Київської школи економіки, Ганна Вахітова (на фото). В Данії 

вона перебуває з березня. 

Про данську мову 

У вимові данська мова складна й навіть самі данці визнають, що 

вони говорять так, наче їхній рот напханий гарячою картоплею (сміється). 

Вчити данську – це де-факто вчити дві мови: по-одному слово читаємо, по-

іншому вимовляємо. Попри те, що більшість данців вільно володіють 

англійською, без знання данської (хоча б на базовому рівні) у спілкуванні з 

державними органами не обійтися. Навіть у міграційному центрі: 

підходиш до термінала, щоб взяти талончик з номером у черзі, а там усі 

інструкції данською. На роботу без знання їхньої мови данці брати не 

хочуть. Але якщо іноземець володіє англійською на просунутому рівні і 

здобув вищу освіту в одному з європейських університетів (а це означає, 

що його диплом автоматично визнається в Данії), то шанси на 

працевлаштування, наприклад, у міжнародну компанію, в нього хороші. 

Для наших біженців організовують інтенсивні курси з вивчення данської 

мови. Людей туди буквально заштовхують (всміхається). Для тих, хто 

отримує соціальну допомогу, відвідування цих курсів обов’язкове.  

На роботу без знання їхньої мови данці брати не хочуть. Але якщо 

іноземець володіє англійською на просунутому рівні й здобув вищу освіту 

в одному з європейських університетів (а це означає, що його диплом 

автоматично визнається в Данії), то шанси на працевлаштування, 

наприклад, у міжнародну компанію, в нього хороші 

Про медицину 

Система охорона здоров'я – приблизно така, яку хоче побудувати 

Україна. Держава покриває видатки на медичну допомогу всім 

громадянам. Українські біженці, які перебувають під тимчасовим захистом 

Данії, в цьому питанні прирівняні до громадян цієї країни, тому так само 

мають безплатний доступ до медичної допомоги, за винятком ліків та 

стоматологічних послуг для дорослих. Болить горло чи є алергія? Потрібно 

https://zakordon.24tv.ua/ukrayintsi-bolgariyi-bizhentsiv-mozhut-viseliti-iz-goteliv-prichina_n2210062
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прийняти пігулки? Сімейний лікар випише рецепт. З ним ідете в аптеку та 

купуєте. Всі медикаменти данці купують за свій кошт, крім тих, які їм 

видають у лікарнях. Якщо ви серйозно хворієте, наприклад, на рак, якісне 

й дороге лікування, що охоплює й лабораторні аналізи, й ліки, й необхідні 

оперативні втручання, держава покриває повністю. 

В українців до західної медицини дві найбільші претензії. Перша – 

лікар радить їм лікувати нескладні хвороби парацетамолом, а не виписує 

довжелезний список препаратів. Друга – треба довго чекати на прийом 

лікарів-спеціалістів, а нерідко й сімейний відмовляється прийняти 

"сьогодні на сьогодні". Якщо ситуація не дозволяє чекати, потрібно 

звернутися в Emergency department (відділення невідкладної допомоги, – 

ред.). Але приймають там не в порядку живої черги. Спершу надають 

допомогу тим, хто її найбільше потребує. Тобто приїхати в Emergency 

department з перелом руки й почекати три години, поки вам накладуть гіпс, 

бо в цей час сюди потрапили пацієнти з більш нагальними проблемами, – 

це нормально. Навіть якщо перелом у дитини. Для наших людей цей підхід 

є трохи незвичним та може викликати роздратування. 

Частково в українців є несприйняття тутешньої системи охорони 

здоров'я. Не тому, що це інша країна, а тому, що тут усе нове. В Україні у 

них був і свій гінеколог, і педіатр у дитини. А тут приїжджаєш, нікого не 

знаєш і треба заново вибудовувати зв'язки. Плюс не до кінця зрозуміло, як 

тут усе влаштовано. 

Що я зауважила і що мене здивувало: у Данії є правила, до яких 

данці ставляться з великою повагою, навіть якщо вони з цього не надто 

щасливі і вважають, що все можна було б краще організувати. Але 

порівняно, приміром, з Німеччиною, в Данії можуть робити винятки. Якщо 

ти спокійно й переконливо поясниш, в чому полягає твоя проблема, чому 

ти не можеш діяти згідно з правилами та потребуєш особливого ставлення, 

данці підуть назустріч. Важливо лише проявити повагу й не "качати 

права", бо наші люди, навчені гірким досвідом, що в Україні кожен день – 

це боротьба, починають вдаватися до такої поведінки, щоб отримати 

бажане. Проте як тільки на данців починаєш тиснути, компромісу з ними 

вже не досягнеш. 

У вівторок до сімейного лікаря можна записатися на четвер. Або 

можна подзвонити до лікаря (виділені конкретні години, коли це можна 

зробити) й він випише ліки телефоном. Мені так виписали снодійне – 

описала, що мене турбує, і фахівець запропонував препарат, який може 

допомогти. Електронний рецепт миттєво надходить в систему. . Через 5 

хвилин я зайшла в першу-ліпшу аптеку та купила ліки – все швидко й 

просто. Медикаменти в Данії дорогі, але тут усе дороге. Коли починаєш 

переводити данські крони в гривні, охоплює жах. Але якщо отримуєш 

данські доходи, то не так воно й супердорого здається (всміхається). 

Українським пацієнтам безплатно надають перекладача. На жаль, у 

мене був досвід перебування в лікарні. Майже на кожну мою зустріч з 

медперсоналом приходив перекладач. Ця система в них відпрацьована до 
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автоматизму – це не тільки так для нас, українців, придумали. Перекладачі 

переважно російськомовні: з десятка разів, мабуть, лише двічі, у мене були 

україномовні перекладачі. 

Чому українці шукають прихисток у Данії 

Мої колеги, які перебувають зараз у Польщі, та й самі поляки, 

орієнтуючись на свої дослідження, зауважують: перша хвиля біженців з 

України – це були люди, які їхали до своїх родичів, друзів та знайомих. 

Але друга хвиля (приблизно така ж кількість) – це були люди, які їхали 

буквально в нікуди. У Польщі в них нікого не було, тож змушені були 

жити в центрах масового розселення. В Данії так само – одиниці з тих, хто 

сюди приїхав, мали в цій країні якісь контакти. Більшість із тих, з ким мала 

можливість поговорити, розповідали, що потрапили сюди цілком 

випадково. У березні, коли Польща почала "задихатися" від великого 

напливу біженців з України, поляки організували безплатне перевезення 

українців у Німеччину та Данію, де вже була налагоджена система 

розселення. Чимало українців прибули в цю країну саме за таким 

маршрутом. Друга хвиля – це знайомі цих "першопрохідців". Спрацювало 

"сарафанне радіо": "Тут хороші умови, забезпечують житлом. Не 

доведеться жити на вокзалі. Приїжджайте". Одна моя знайома приїхала за 

порадою іншої своєї знайомої, бо в цьому місті приймають у школу 

українських дітей. Хоча спершу планувала поїхати в Англію. 

Чи складно знайти роботу 

Польські колеги, які провели масштабне кількісне дослідження, 

стверджують, що рівень зайнятості серед українських біженців у Польщі 

становить 67%. Щодо Німеччини я бачила цифру 22%. Загальної офіційної 

статистики по Данії не знаходила, але в нашій комуні (я проживаю в 

одному з п'яти великих міст Данії, а великими тут вважаються міста, 

чисельність населення яких перевищує 100 тисяч) зайнятість становить 

приблизно 13%, включно з роботою на пів ставки. Українки здебільшого 

працюють прибиральницями, а також в сільському господарстві. Мовний 

бар'єр, на жаль, дуже обмежує в пошуку роботи. 

Доступ до місцевого ринку праці українці отримують з моменту, як 

здали біометрику (відбитки пальців, – ред.). Можуть починати працювати, 

навіть якщо ще не відкрили банківського рахунку. Просто тоді зарплату 

отримають пізніше, коли їм цей рахунок відкриють. 

Українки здебільшого працюють прибиральницями, а також в 

сільському господарстві. Мовний бар'єр, на жаль, дуже обмежує в пошуку 

роботи 

Якийсь час можуть жити на соцвиплати. Вони не супервисокі, 

шикувати не будеш. Але все залежить від того, до чого ви звикли. Якщо 

жили скромно, то цих грошей цілком вистачає. Проте данська влада буде з 

усіх сил на вас тиснути, щоб ви пішли працювати. Вас запросить на зустріч 

місцева служба зайнятості. Не маєте резюме – допоможуть його скласти. 

Не знаєте, як шукати роботу – допоможуть шукати, відправлятимуть на 

співбесіди. Ви зобов'язані звітувати, на які вакансії подавалися, скільки 
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інтерв'ю у вас було. Будете ухилятися – можуть оштрафувати. Це не 

пов'язано з тим, що українців вважають працьовитою нацією. Така в них 

культура та державна політика. Рівень зайнятості в Данії один з найвищих 

в Європі. Якщо в Україні загальний рівень зайнятості трохи нижчий ніж 

60% (а для жінок ця цифра ще менша, близько 50%), то тут працюють усі 

люди працездатного віку. Діти ходять у садочки і школи. За потреби 

можуть залишатися в групі продовженого дня. Це платно, але якщо ви 

бідні, держава надасть вам субсидію, щоб оплатити перебування вашої 

дитини. Проте всі мусять іти на роботу, зокрема й люди з інвалідністю. 

Особливих пільг у цьому плані немає. Держава зробить усе, щоб ви могли 

працювати. Якщо не ходите, вас забезпечать візком, щоб ви могли 

пересуватися. Якщо не можете робити щось руками, дадуть можливість 

опанувати спеціальність, яка дозволить упевнено почуватися на ринку 

праці. Якщо людина об'єктивно не може працювати (має, наприклад, 

серйозні ментальні розлади), їй платитимуть маленьку пенсію. 

Порівняно зі стандартним біженством, система тимчасового захисту 

є більш поблажливою та дає більші можливості для працевлаштування. 

Проте я б не сказала, що в Данії якось по-особливому ставляться до 

українців. Це просто такий юридичний формат. Якби цю нову систему 

застосували, скажімо, першими не до українських, а до сирійських 

біженців, то вони так само мали б іти на роботу, мали б так само доступ до 

безплатної медичної допомоги й т.д. Але українцям дуже співчувають і 

багато допомагають. 

Усі мусять йти на роботу, зокрема й люди з інвалідністю. Особливих 

пільг у цьому плані немає. Держава зробить все, щоб ви могли працювати.  

Що українцям не подобається в Данії 

У перші пів року наших біженців страшенно дратувало, що все тут 

відбувається дуже повільно. На відкриття банківського рахунку в Данії 

може піти й три місяці. Для наших людей це був шок: "Що вони так довго 

роблять?" 

Тут важко знайти житло. Крім того, що потрібно знайти когось, хто 

готовий буде вам його здати, потрібно ще заплатити депозит у розмірі 2-3-

місячної вартості оренди, і 95%, що вам його не повернуть. Це такий собі 

вступний внесок. Плюс "на вході" потрібно оплатити оренду за три місяці 

вперед. Це, щоб ви розуміли, умовно 4-6 тисяч євро (близько 160-240 тис. 

грн). 

Система оренди житла в них дуже складна. Переважно квартири та 

будинки здають узагалі без меблів. Для наших людей це може бути 

неочікувано, однак це поширена практика і в Європі, і в Америці. 

Є ще такий "прикол", що при виїзді ви повинні пофарбувати стіни, 

підлогу, а подекуди й стелю. Без різниці, скільки ви це житло орендували – 

три місяці чи п'ять років. Це дуже поширене правило. Я була в шоку, коли 

про це почула, але так у них регулюється ринок оренди нерухомості. 

Багатьох українців напружує, що в Данії все дуже дорого. Знаю 

випадки, коли людина отримувала право на проживання в Данії, а потім 
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відмовлялася від нього та виїздила в Німеччину. Там усе простіше 

влаштовано, а тому здається, що краще. Обидві – і данська, й німецька 

мови – складні. Але багато хто каже, що німецьку вивчити легше й 

перспективи використання цієї мови є більшими. Якщо вивчили данську, 

то використати ці знання зможете лише в Данії. А якщо вивчили німецьку 

й поїхали пізніше з Німеччини, ці знання знадобляться й у сусідніх 

країнах. 

Тут важко знайти житло. Крім того, що потрібно знайти когось, хто 

готовий вам буде його здати, потрібно ще заплатити депозит у розмірі 2-3 

місяці вартості оренди, і 95%, що вам його не повернуть. Це такий собі 

вступний внесок. Плюс "на вході" потрібно оплатити оренду за три місяці 

вперед 

Що подобається 

Данці – дуже толерантні й щирі. Вони не будуть вам широко 

всміхатися, але будь-яку вашу особливість сприйматимуть спокійно. 

Ілюстрація. Йде вулицею чоловік років 45, одягнений як підліток-

емо та ще й у спідниці. Уявили? Попри чудернацький вигляд, ніхто з 

перехожих на нього не витріщався, але й очі додолу не опускав. Так, наче 

він вбраний, як усі. 

Йде людина – по лікоть рука відсутня. Ніхто їй услід не обертається. 

Данці виростають з розумінням, що будь-яка людина може бути будь-

якою. 

Бачила в Данії безхатьків, але вони ні до кого не чіпляються, не 

викликають страху. Приязні й спокійні. Поводяться як звичайні люди. 

Жодного разу не бачила, щоб випрошували милостиню. 

Людей з інвалідністю, різними захворюваннями, фізичними вадами й 

каліцтвами, ментальними порушеннями (приміром, аутизмом) сприймають 

як повноцінних членів суспільства. Данці знають, що ця людина не 

демонструватиме успіхів у навчанні, але це не означає, що на ній треба 

"поставити хрест". Загалом у Данії людей не оцінюють. Принаймні на 

побутовому рівні. 

Данія займає провідні позиції в рейтингах щасливих країнах (довгий 

час залишалися на першому місці, сьогодні – на другому), і я знаю, звідки 

це береться. У них все спрямоване на те, що людина має бути щасливою. 

Немає значення, відмінником є ваша дитина чи трієчником. Головне – щоб 

почувалася щасливою в школі, щоб навчання було їй у радість. Розпитую 

про сина, яка там ситуація в школі. А вчителі кажуть: "Ось тут він unhappy 

(нещасний, – ред.), тут unhappy, але загалом він happy (щасливий, – ред.)!". 

Діти відвідують спортивні секції. Ніхто не ставить за мету, що вони 

чогось там мають навчитися. Головне, щоб їм подобалося. Данці вірять, що 

якщо створити для дитини комфортне середовище, вона тоді буде гарно 

вчитися. Вчителі спілкуються з дітьми з повагою. 

Українські біженці: осядуть чи повернуться 

У Данії адаптуватися важко. До тих іноземців, які хочуть отримати 

статус постійного проживання, данці висувають серйозні вимоги. 
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Недостатньо лише володіти мовою на хорошому рівні. Щоб мати шанси 

тут залишитися, необхідно прожити в цій країні сім років, з них 

пропрацювати не менш як чотири роки й весь цей час отримувати доходи, 

не нижчі за визначену межу. 

Добре відомо, що чим довше людина перебуває в чужій країні, тим 

більше звикає і в неї є менше мотивації, щоб повернутися на Батьківщину. 

Так було з громадянами колишньої Югославії й з нами так буде. 

Щонайменше 10% тих людей, які виїхали, вже не повернуться 

Дозвіл на тимчасове проживання, який зараз отримали всі українці, 

що перебувають тут під тимчасовим захистом, не є безтерміновим. У моїх 

паперах зазначалося, що він не може бути продовжений, за винятком 

ситуацій, якщо не зникнуть причини, з яких він був виданий. У перекладі 

на зрозумілу мову, це означає, що якщо війна буде продовжуватися, то й 

цей дозвіл продовжать ще на рік. Данці від початку (повномасштабного 

вторгнення РФ в Україну, – ред.) видавали його на два роки. Далі (коли 

війна закінчиться, – ред.) люди можуть подаватися на робочу візу, 

наприклад, якщо в них є робота, але і там теж є певні вимоги. Ваша 

професія має бути в списку таких, на яких є попит, або ваша робота має 

бути дуже високооплачуваною. Такого, що всі хто приїхав і захотів 

залишитися, автоматично залишаться, в Данії точно не буде. За інші країни 

не можу сказати, але припускаю, що механізм, як залишитися, скажімо, у 

тій же Німеччині, передбачатиме або роботу, або шлюб. Науковцям добре 

відомо, що чим довше людина перебуває в чужій країні, тим більше звикає 

і в неї є менше мотивації повернутися на Батьківщину. Так було з 

громадянами колишньої Югославії, і з нами так буде. Щонайменше 10% 

тих людей, які виїхали, вже не повернуться. 

Як данці ставляться до українців 

Данці дуже позитивно нас сприймають, дають прихисток у своїх 

квартирах чи будинках, допомагають з одягом тощо. Зокрема є багато 

приватних волонтерських ініціатив. 

У школу, де вчиться мій син, прийшли представники компанії LEGO 

й подарували всім українським дітям великі набори конструкторів. Довгий 

час тут були безплатними візити в луна- й зоопарки. Підтримка 

відчувається, і вона досить серйозна. 

Є багато речей, про які серед українців (і в Данії, і не в Данії) мало 

хто знає. Ця країна виділяє суттєві суми на військову та гуманітарну 

підтримку України. Просто вони про це так не кричать на кожному кроці й 

у новинах цього немає, але обсяги фінансової допомоги Україні є 

значними. 

У Данії ви практично ніде не побачите прапорів інших країн. Я 

навіть чула, що ця заборона закріплена в них на законодавчому рівні. Не 

знаю, є такий закон у них чи немає, але факт полягає в тому, що чужих 

прапорів, крім українського, в Данії я не бачила.  
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Наші прапори висять на мерії, багато їх висить по місту. Для мене це 

був сигнал, що данці готові нас підтримати. Відчувається, що вони 

ставляться до нас зі співчуттям. 
 Повернутися до змісту 

УКРАЇНЦІ В ГРЕЦІЇ 

 

Як українські діти здобувають освіту у Греції (Дом) 

02.12.2022 

Безплатне навчання у вищих навчальних закладах та школах. Таку 

можливість мають українці, що знайшли прихисток у Греції. Не все так 

просто із дошкільною освітою. Втім, українцям ідуть на зустріч, та й самі 

вони допомагають одне одному, йдеться у сюжеті "Ранку Вдома". 

Тимчасовий захист у Греції — це посвідка на проживання, 

можливість отримати медичні послуги, здобувати освіту та працювати. 

Українки, які втікали від війни, змогли влаштувати своїх дітей до шкіл, а 

от здобувати дошкільну освіту у Греції складно навіть місцевим. 

"З садочками тут скрутно. Приходили до навчального закладу 

українки з малими дітьми, і багатьом відмовили. Не вистачає місця", — 

розповіла перекладачка Мирослава Клюс. 

Зі школами — простіше. Тут є державні та приватні навчальні 

заклади. Навчання обов'язкове з шести до п'ятнадцяти років. Тобто з 

першого по дев'ятий клас. 

В Греції поки що не наполягають на тому, щоб діти переселенців 

відвідували місцеві школи, якщо вони продовжують навчання онлайн в 

українських. Втім, існує й інший закон, який зобов'язує дитину, яка понад 

три місяці перебуває у Греції, відвідувати місцеву школу. 

"У вересні нам повідомили, що дитині треба відвідувати школу. Тож 

мій п'ятнадцятирічний син пішов до місцевої школи. У Греції є закон, який 

зобов'язує усіх дітей відвідувати школу до дев'ятого класу включно. Тобто 

влада не заперечує проти того, щоб українці вчилися онлайн у своїх 

школах, але в країні, на законодавчому рівні, визначено, що треба вчитися 

очно. Син боявся іти до місцевої школи через мовний бар'єр, але його 

прийняли добре, він знайшов собі друзів. Словом, адаптувався", — 

пригадала переселенка з Києва Тетяна Любченко. 

Попри відсутність адаптаційних класів, українських дітей готові 

приймати до школи з мінімальною кількістю документів. Достатньо 

паспорта батьків, карта про тимчасовий захист й прописки. 

Університети також приймають українців. Крім того навчання в 

державних вишах Греції — безплатне. Іноземці можуть вступити у будь-

який університет без здачі вступних іспитів, тільки з атестатом про 

завершення школи. 

Загалом система освіти в Греції орієнтована на дітей, а вчителі 

намагаються зацікавити та заохотити вивчити щось нове. 
 Повернутися до змісту 

  

https://kanaldom.tv/yak-ukrayinski-dity-zdobuvayut-osvitu-u-grecziyi/
https://kanaldom.tv/projects/utro-doma-uk/
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УКРАЇНЦІ В ЕСТОНІЇ 

 

«Ми прийматимемо біженців до кінця» (Zahid.net) 

27.12.2022 

У війні з Росією країни Балтії розуміють Україну, як ніхто інший. Не 

дарма в Естонії є День відновлення незалежності – 20 серпня, коли у 1991 

році країна вийшла зі складу Радянського Союзу. Перебування в складі 

СРСР естонці називають не інакше як періодом окупації. 

Шалена підтримка України в Естонії відчувається на кожному кроці. 

Український прапор висить поруч з естонським майже скрізь, де тільки 

може, жовто-блакитними кольорами підсвічують мости, урядові будівлі та 

цілі хмарочоси. Звільнення Херсона стало топ-новиною на місцевому 

телебаченні. І навіть п’яний як чіп естонець у барі, почувши, що ти з 

України, вже ніби рефлекторно питає: «Чим я можу вам допомогти?». 

Від початку повномасштабного вторгнення Естонія прийняла вже 

понад 60 тисяч українських біженців. Для країни з населенням менше 1,5 

млн це немала кількість. Проте естонці не скаржаться і від підтримки не 

відмовляються: навпаки, кажуть, що будуть приймати біженців стільки, 

скільки буде потрібно, до кінця. 

Журналістка ZAXID.NET у межах спільного проекту Українського 

кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за 

підтримки посольства США у Києві та МЗС Естонії побувала в 

найбільших естонських містах – Таллінні, Тарту та Нарві, і дізналася, як 

тут зустрічають тих, хто рятується від війни в Україні. 

Круїз для біженців 

Наталія і Сергій не хотіли виїжджати з Нової Каховки до останнього, 

проте їх переконали діти, коли поруч з будинком упала ракета. Спершу 

поїхали в Крим до родичів, а звідти – через Росію в Естонію. Жартують, 

що то в них медовий місяць, але водночас у подружжя сльози на очах: у 

Новій Каховці лишилися старенькі батьки, зв’язку з якими немає. 

У Таллінні Наталію з Сергієм поселили на круїзному лайнері Isabelle 

компанії Tallink. Раніше він виконував рейси між Стокгольмом та Ригою, а 

з квітня тут живуть українські біженці. Це одне з півтори сотні місць, які 

естонський уряд через тендери орендує для тимчасових прихистків. 

Переважно йдеться про готелі та бази відпочинку, а круїзний лайнер – 

єдиний у своєму роді. 

За словами керівника відділу регуляції кризи департаменту 

соціального страхування Вадима Іванова, загалом із понад 60 тисяч 

українських біженців, які приїхали в Естонію, приблизно 21 тисячі 

забезпечили тимчасове проживання, решта знайшли житло самостійно. 

Зокрема, на лайнері, який вміщає 2100 осіб, зараз проживають близько 

1600 людей, переважно старшого віку або жінки з дітьми. У пікові періоди, 

навесні та влітку, корабель був заселений повністю. Крім житла, біженцям 

надають триразове харчування, психологічну допомогу, також вони 

можуть зустрітися із соціальними працівниками. 

https://zaxid.net/mi_priymatimemo_bizhentsiv_do_kintsya_n1555187
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«Передбачається, що в тимчасових прихистках люди проживають до 

4 місяців. Це не означає, що потім людину виганяють на вулицю, проте 

насправді одиниці лишалися на державному проживанні довше. 

Департамент соціального страхування допомагає знайти роботу і, 

відповідно, власне довгострокове житло. Раніше на це потрібно було до 

півтора місяця, зараз – у середньому два з половиною, оскільки місць для 

оренди стало набагато менше. Україна в рази більша за Естонію, проте 

Естонія вирішила, що прийматиме українських біженців до кінця», – 

пояснює Вадим Іванов. 

Власне, пошук постійного житла – це найбільший виклик для 

біженців. Як зазначає заступник мера Тарту Міхкель Леес, Естонія 

намагається зробити так, щоб ця проблема принаймні не лежала в площині 

грошей. Для біженців є державна допомога на початкові витрати на оренду 

– заставу, перший внесок, послуги маклера та плату за договір. Це 

одноразова виплата-відшкодування, яка становить максимум 1200 євро. 

«У Тарту такі виплати отримали понад 600 родин. Якщо буде ще 

масовий наплив біженців, то може бути проблема з місцями для дітей у 

садках та школах, проте в Тарту вже розглядають можливість відкриття 

додаткових класів. Прийом біженців стає все складнішим, проте влада 

розуміє, що треба буде якось напружитися і постаратися надати 

допомогу», – говорить Міхкель Леес. 

Школа свободи і пам’яті 

Усі діти в Естонії зобов’язані вчитися в школі, і для українських 

біженців є кілька варіантів. Дехто навчається в звичайних школах, де для 

біженців можуть бути організовані окремі класи, дехто – в 

російськомовних школах. Проте в Таллінні держава вирішила відкрити 

спеціальну школу для українських біженців – «Школу свободи». Її 

створили в рекордні строки – за 4 місяці – в офісній будівлі, яка пустувала 

останні кілька років. Тут досі тривають ремонти в позанавчальний час. 

«Школа створювалася як простір свободи – тієї цінності, у якій 

естонці з українцями солідарні. Звідси і назва. Ми хотіли, щоб учні 

відчували, що тут цінують ту боротьбу, яку зараз веде український народ», 

– пояснює менеджер з комунікацій навчального закладу та вчитель 

Владислав Рушин. 

У школі навчаються майже 600 дітей 7-12 класів з усіх регіонів 

України і працюють 84 співробітники, третина з яких – українці. Як 

розповідає Владислав Рушин, усе, в тому числі навчальна програма та 

розпорядок школи, розроблялося з нуля. Для засновників школи було 

важливо, щоб діти почувалися тут комфортно та безпечно, щоб вони в 

процесі навчання ставали повноцінними членами естонського суспільства, 

але при цьому зберегли знання української мови та культури. 

«Ніхто з дітей не знає, на скільки часу вони сюди приїхали, коли 

зможуть і чи зможуть взагалі повернутися додому, тому що дім багатьох з 

них фізично знищено. Тому ми зобов’язані дати таку освіту, яка дозволить 

дітям, якщо вони захочуть, продовжити тут освіту та реалізацію себе. 
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Водночас ми сподіваємося, що більшість сімей все ж скоро зможуть 

повернутися додому, і їхнє повернення в українське суспільство та систему 

освіти має бути безболісним», – пояснює освітянин і зазначає, що з 

Міносвіти України погоджено, що навчання «Школі свободи» зарахується 

при поверненні в Україну. 

60% навчання відбувається естонською мовою за методом мовного 

занурення, тобто одночасно діти вчать і мову, і предмети. Так вчать 

переважно творчі предмети, суспільствознавство, окремо інтенсивно 

вивчається естонська мова – уроки 5 разів на тиждень. Українською мовою 

викладають більш технічні, точні науки, зокрема, математику, біологію, 

фізику. Деякі предмети вивчаються одночасно на двох мовах. Після 9 та 12 

класу учні отримають такі ж свідоцтва, як отримують учні інших 

естонських шкіл. 

«Українці змінили профіль біженця в Європі» 

На початку вторгнення більшість біженців приїжджали через 

західний кордон: естонські волонтери закупляли самі автобуси, щоб їхати і 

забирати біженців у Польщі. Зараз – частіше з Росії, адже це єдиний спосіб 

виїхати з окупованих територій. На кордоні встановлені інформаційні 

пункти, де біженцям пояснюють їхні можливості, як зареєструватися, куди 

звертатися. Звідти людей скеровують до місць тимчасового проживання, 

якщо їм потрібне житло. 

У пункті пропуску Нарви українських біженців зустрічає Наталія, 

яка так само з родиною в травні через Росію приїхала в Естонію. Вона 

допомагає заповнювати анкети для перетину кордону та отримання 

тимчасового захисту. Тут вважають, що українцям буде психологічно 

легше спілкуватися зі своїми співвітчизники, ніж зі «страшними» 

прикордонниками. 

«Важливо – не брехати, бо якщо ми бачимо, що історія, розказана 

нам, не відповідає дійсності, ми навряд пропустимо таку людину. Ми тут 

не для того, щоб когось піймати, а для того, щоб допомогти. У нас навіть є 

кімната для відпочинку: коли ми бачимо, що людина в дорозі вже дуже 

давно, то пропонуємо тут поспати», – розповідає начальник пункту 

пропуску в Нарві Марек Лійва. 

Після клопотання про надання тимчасового захисту українці 

отримують ті ж самі права, що й жителі Естонії, – наприклад, право тут 

вчитися, працювати та отримувати медичну страховку, а також права на 

різні соціальні виплати та допомогу по безробіттю. Обов’язково біженці 

мають пройти одноденні курси з адаптації, а для продовження тимчасового 

захисту та полегшення працевлаштування необхідно вчити естонську 

мову. Такі курси забезпечує біржа праці, деякі організації, також естонську 

вивчають діти в школах. 

Для полегшення перебування українців в Естонії в Тарту та Таллінні 

відкрили центри для біженців. В інфоцентрі Тарту, який запрацював кілька 

тижнів тому, є представники різних міських структур, які допомагають 

отримати необхідні послуги в одному місці. У першу чергу – отримати 
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особистий код (відповідник українського ІПН), зареєструвати місце 

проживання, оформити картку для проїзду в громадському транспорті та 

виплати на проживання, отримати інформацію, що ще потрібно зробити. 

Крім того, можна записатися на безкоштовні курси естонської мови, курси 

з адаптації та отримати психологічну допомогу. 

У центрі для біженців у Таллінні, який працює ще з весни, більш 

широкий спектр послуг: тут також можна отримати юридичну допомогу, 

консультації з питань працевлаштування, освіти, для хворих на ВІЛ/СНІД. 

«Для нас важливо не просто видати гроші, а зрозуміти, у чому ще є 

потреба людини, і допомогти їй стати самостійною. Гроші – тільки 

інструмент. Якщо людина приходить до нас сім місяців поспіль і не шукає 

роботу, то, можливо, у неї депресія і їй потрібна допомога психолога або 

вона має інші проблеми зі здоров’ям», – пояснює керівниця центру Кайса 

Упрус-Талі. 

За словами Міхкеля Лееса, в Естонії є брак робочої сили, тому 

українці можуть знайти роботу без значних проблем, особливо – якщо 

мають вищу освіту. Основна перепона тут – знання мови. 

«Дуже багато людей можуть знайти роботу, але це залежить від того, 

чи готовий, наприклад, лікар спочатку працювати продавцем у магазині і 

вивчити естонську мову настільки, щоб працювати далі в лікарні. 

Роботодавці можуть отримати певні пільги чи заохочення від держави, 

якщо братимуть біженців, проте загалом немає такої тенденції, що 

українців на роботу брати не хочуть. Тут скоріше виникає питання, чи 

відпочивають українці взагалі», – говорить Кайса Упрус-Талі. 

Вадим Іванов у свою чергу зазначає, що українці змінили профіль 

біженця в Європі: їхній рівень освіти, працездатність та бажання 

працювати дуже високі. Тим часом Наталія та Сергій з Нової Каховки ніби 

у підтвердження цих слів на другий день перебування в Таллінні кажуть, 

що їхнє завдання №1 зараз – знайти роботу. 

За словами Кайси Упрус-Талі, якщо діти та їхні батьки досить 

швидко адаптовуються до ситуації, то людям похилого віку, 70-90 років, 

найважче допомогти. Серед перших біженців з Маріуполя було багато 

таких. 

«Вони просто сиділи і дивилися перед собою. І ти розумієш, що вони 

не хочуть тут бути, вони не розуміють, чому вони тут і коли це все 

закінчиться. І тебе переповнює ненависть до цього терориста, що 

примусив їх виїхати з рідного дому, який вони, скоріше за все, більше не 

побачать, – каже вона. – Що ти можеш пояснити цим людям? Що вони 

зробили такого, що опинилися в березні в Естонії? Вони просто хочуть 

додому». 
 Повернутися до змісту 

  

Тимчасовий захист в Естонії: які зміни чекають українських біженців 

(Шпальта) 

11.12.2022 

https://shpalta.media/2022/12/11/timchasovij-zaxist-v-estoni%D1%96-yaki-zmini-chekayut-ukra%D1%96nskix-bizhenciv/
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Статус дає біженцям право на навчання, роботу, медичне 

страхування та отримання виплат. 

В Естонії дозволили українцям продовжувати статус тимчасового 

захисту. На скільки саме збільшать дію дозволу – невідомо, однак базовий 

статус діє рік. Поновити документи можна двома способами: особисто у 

пунктах прийому біженців або онлайн. 

Як продовжити тимчасовий захист в Естонії 

У країні ввели спеціальний дозвіл на проживання для біженців з 

України ще в перші тижні вторгнення росіян. Він дає українцям фактично 

ті ж права, що й громадянам – на навчання, роботу та медичне 

страхування, пояснюють у Департаменті поліції і прикордонної охорони 

країни (PPA). 

У більшості українців статус тимчасового захисту закінчиться у 

березні-квітні 2023 року. Тепер уряд запровадив процедуру його 

продовження. Зробити це можна не раніше, ніж за три місяці, але не 

пізніше, ніж за місяць до закінчення терміну його дії. 

Для цього потрібно подати клопотання щодо продовження статусу 

до Департаменту поліції і прикордонної охорони. Можна звернутися як 

особисто, так і заповнити заявку онлайн. Треба обов’язково вказати 

особисті дані: 

− ПІБ; 

− зареєстроване місце проживання в Естонії; 

− номер картки посвідки на проживання (документ, який видали при 

оформленні статусу); 

− відділ департаменту, де ви хочете отримати нову картку. 

Працівники служби можуть просити й додаткові дані, тож потрібно 

перевіряти електронну скриньку та відповідати на дзвінки. 

В Естонії необов’язково оформлювати тимчасовий захист 

Продовження тимчасового захисту не обов’язкові для українців. Всі 

громадяни мають право жити в країні навіть без звернення за тимчасовим 

захистом, але в цьому випадку вони не матимуть дозволу на роботу та 

соціальні гарантії. 

«Оскільки війна в Україні триває, люди, які отримали тимчасовий 

захист, можуть продовжити його. Процедура є безплатною для українців, 

бо передбачена у програмі тимчасового захисту. Однак якщо після подачі 

клопотання ви захочете змінити місце видачі документа, за це потрібно 

буде заплатити самостійно, тож уважно обирайте відділення», —

 зазначила комісарка департаменту Марина Пилдма. 

Раніше ми писали, що українці можуть отримати додаткові дві 

тисячі злотих у Польщі. 
 Повернутися до змісту 

  

Українським біженцям пропонують переїхати з Естонії до Фінляндії 

(Я і закон) 

09.12.2022 

https://www.politsei.ee/et/juhend/info-seoses-ukraina-sojaga/ajutise-kaitse-pikendamine
https://www.politsei.ee/en/instructions/international-protection
https://rus.postimees.ee/7665927/ukrainskie-bezhency-v-estonii-smogut-hodataystvovat-o-prodlenii-vremennoy-zashchity-po-internetu
https://shpalta.media/2022/09/13/ukrainci-mozhut-otrimati-dodatkovi-dvi-tisyachi-zlotix-u-polshhi-yak-oformiti/
https://yaizakon.com.ua/ukrayinskim-bizhentsyam-proponuyut-pereyihati-z-estoniyi-do-finlyandiyi/
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Естонія і Фінляндія досягли принципової домовленості, згідно з 

якою Фінляндія прийматиме українських військових біженців, які 

прибули до Естонії, якщо вони захочуть туди переїхати. 

«Радий повідомити, що хоча більш детальні домовленості ще не 

укладені, але у співпраці з прем’єр-міністром ми йдемо до того, що 

фінський уряд готовий допомогти нам у прийомі українських біженців. Це 

стосується тих українців, які прибули до Естонії, але ще не вийшли на 

роботу і не влаштувалися в країні», — заявив міністр внутрішніх справ 

Лаурі Ляенеметс на урядовій прес-конференції у четвер, передає err.ee. 

За його словами, деталі угоди ще опрацьовуються, і співпраця у цій 

сфері може розпочатися у середині січня. «Ми ще уточнюємо, якими 

будуть ці цифри, але є принципова готовність, і я думаю, точніша 

інформація надійде до середини січня, і приблизно тоді ж може початися 

співпраця між двома країнами», — сказав міністр внутрішніх справ. 

Ляенеметс написав у соціальних мережах, що Естонія вже надала 

тимчасовий захист майже 41 000 українських військових біженців. 

«Чесно кажучи, ми на межі наших можливостей. Звичайно, ми 

продовжуватимемо приймати всіх, хто потребує, але головне питання: чи 

зможемо ми найближчим часом запропонувати їм якусь допомогу?» – 

зазначив Ляєнеметс. 

За словами міністра, однією з можливостей було скорочення 

необхідних допоміжних служб. «Однак це торкнеться не лише українських 

військових біженців, але певною мірою і жителів Естонії. Йдеться про 

навантаження на системи освіти, охорони здоров’я та соціальну систему в 

цілому, — сказав він. — Наприклад, черги на лікування, відсутність 

вчителів чи навіть те, чи можемо ми запропонувати біженцям навчання 

естонської мови достатньою мірою». 

Крім того, Естонія практично вичерпала можливості 

довгострокового розміщення біженців, держава наближається до межі 

своїх можливостей й у плані надання короткострокового житла. 

«Тенденції сумні, але зрозумілі: зима ще попереду, а війна триває. 

Щоб запобігти кризовій ситуації, викликаній триваючою міграцією, і 

забезпечити необхідні послуги і допомогу для військових біженців, що 

прибувають, а також, природно, і для жителів Естонії, близько місяця тому 

я почав переговори з фінами, щоб попросити їх про підтримку. Учора 

добрі північні сусіди підтвердили свою готовність прийти до нас на 

допомогу», — додав Ляенеметс. 

«Важливо наголосити, що мова точно не йде про насильницький 

перерозподіл біженців! У рамках співпраці двох держав ми запропонуємо 

українським біженцям, які прибувають сюди в майбутньому, переїхати до 

Фінляндії, де поки є більше можливостей для їх прийому та допомоги. Це 

добровільне рішення кожного українця — примусово ми нікого звідси не 

женемо! – зазначив міністр. 

За словами Ляенеметса, фінський уряд швидко усвідомив 

необхідність виявити гуманність та солідарність та надати підтримку 

https://err.ee/
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українцям та Естонії. «Я хотів би подякувати уряду Фінляндії та міністру 

внутрішніх справ Крісту Мікконен», — підсумував він. 
 Повернутися до змісту 

  

Дозвіл на проживання. Для українців в Естонії запроваджують 

важливі зміни (Укрінформ) 

08.12.2022 

Українські біженці, які отримали тимчасовий захист в Естонії, 

зможуть подати заяву на його продовження онлайн. Це можна буде 

зробити за 1-3 місяці до закінчення дії дозволу на проживання в країні. 

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Postimees. 

Естонія надала статус тимчасового захисту понад 40 тисячам 

громадян України. Тепер для його продовження можна подавати прохання 

у середовищі самообслуговування Департаменту поліції та прикордонної 

охорони asylum.politsei.ee. 

Тимчасовий захист – це річний дозвіл на проживання, який дає 

громадянам України та членам їхніх сімей ті самі права, що і жителям 

Естонії, пояснила комісар бюро ідентичності та статусів Департаменту 

поліції та прикордонної охорони Марина Пилдма. 

"Оскільки війна в Україні продовжується, люди, що отримали 

тимчасовий захист, можуть продовжити дозвіл на проживання. Для цього 

необхідно подати клопотання в середовищі самообслуговування 

Департаменту поліції та прикордонної охорони", – сказала вона. 

Зазначається, що терміни подачі заявки – за один-три місця до 

закінчення дії посвідки на проживання. Раніше, ніж за три місяці, подавати 

клопотання не можна. 

Під час заповнення заявки необхідно вказати свій особистий код, 

дані посвідки на проживання та зареєстроване місце проживання в Естонії. 

В окремих випадках співробітники можуть зв'язуватися із біженцями 

особисто, щоб запросити додаткову інформацію чи попросити їх з'явитися 

у бюро. 

Дозвіл на проживання. Для українців в Естонії запроваджують 

важливі зміниФото: Прикордонний пункт в Нарві, Естонія 

(gettyimages.com) 

"Продовження посвідки на проживання в рамках тимчасового 

захисту для громадян України безкоштовно. При подачі клопотання 

необхідно зазначити, в якому бюро обслуговування ви хочете отримати 

свою нову карту посвідки на проживання. Якщо після подання клопотання 

ви зміните місце видачі документа, за це треба буде заплатити", - додала 

чиновниця. 

Із 10 грудня можливість просити про продовження посвідки на 

проживання в рамках тимчасового захисту в Естонії з'явиться у 17 142 

осіб. 
 Повернутися до змісту 

https://www.rbc.ua/rus/travel/dozvil-prozhivannya-ukrayintsiv-estoniyi-1670500029.html
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До 33 тисяч на сім’ю: як українцям отримати нову грошову допомогу 

від Естонії (Телеграф) 

06.12.2022 

Кошти виплачуватимуть раз на місяць 

Зпочатком повномасштабної війни в Україні багато наших громадян 

можуть розраховувати на допомогу як від нашої держави, так і від 

міжнародних організацій. Одним із прикладів є фінансова допомога від 

Естонської ради у справах біженців. 

Про те, як отримати, а також хто має право на дані виплати, 

повідомляється на офіційному сайті Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України. 

Хто має право на отримання грошової допомоги 

Українці, які постраждали внаслідок війни, — ВПО чи місцеві 

жителі Харківської, Лаганської, Запорізької, Донецької, Київської, 

Миколаївської, Одеської, Сумської та Чернігівської областей України. При 

цьому наголошується, що перевага надаватиметься найбільш уразливим 

категоріям громадян: 

 громадяни, члени сімей, які отримали поранення внаслідок бойових 

дій; 

 втратили житло внаслідок бойових дій; 

 ті, чи житло було частково зруйновано та потребує ремонту; 

 мати чи батько-одинак з неповнолітніми дітьми; 

 сім’ї, в яких хтось має інвалідність або онкологічні захворювання та 

потребують дорогого лікування; 

 втратили роботу; 

 переселенці, які не можуть повернутись додому, у зв’язку з 

окупацією території або бойових дій на ній; 

 малозабезпечені сім’ї працездатного віку 

Що потрібно знати про допомогу від Естонської ради у справах 

біженців 

Сума грошової виплати становить 2200 гривень на кожного члена 

сім’ї. Виплата коштів відбуватиметься один раз на місяць протягом трьох 

місяців. Максимальна кількість осіб із однієї сім’ї, які отримують виплати, 

становить п’ять осіб. Тобто за три місяці сім’я із п’яти осіб може отримати 

33 тисячі гривень. 

Як подати заявку 

Щоб подати заявку на виплати, необхідно зателефонувати на номер: 

(067) 105-28-03. Громадяни, які проживають на тимчасово окупованих 

територіях, можуть подати заявку онлайн, заповнивши форму на сайті: 

register.pagulasabi.ee/uk. Після підтвердження заявки гроші будуть 

нараховані на ваш рахунок протягом п’яти днів. 

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українців може отримати 3400 

гривень фінансової допомоги від держави. 

https://www.rbc.ua/rus/travel/dozvil-prozhivannya-ukrayintsiv-estoniyi-1670500029.html
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Також ми повідомляли про те, що частина українських пенсіонерів 

можуть отримати серйозну надбавку до своїх виплат. 
 Повернутися до змісту 

  

УКРАЇНЦІ В ІТАЛІЇ 

 

Як українцям отримати посвідку на проживання в Італії після 

закінчення війни: названо головні умови (Today.UA) 

12.12.2022 

Українські біженці в Італії зможуть залишитися в цій країні і після 

закінчення війни, але тоді їм доведеться оформити посвідку на 

проживання. Зробити це можна кількома способами. Також відомо, що 

проживши п'ять років в Італії, на дозвіл на проживання може претендувати 

громадянин будь-якої країни. 

Як українцям отримати посвідку на проживання в Італії після 

закінчення війни: названо головні умови/ 

Підстави для оформлення посвідки на проживання в Італії 

Одруження чи відновлення сім'ї 

Це один із найпопулярніших способів легально оселитися в Італії. 

Деякі італійські комуни оформляють сімейний дозвіл на проживання не 

тільки для офіційно зареєстрованого подружжя, але і для цивільних 

партнерів. 

Навчання у вищому навчальному закладі 

Українцям щомісячно даватимуть майже 260 гривень доплати до 

пенсії: кому належить така надбавка 

Прощавайте, “маєчки“: в Україні остаточно заборонили тонкі 

пластикові пакети 

В Україні шукатимуть військовозобов'язаних для мобілізації в шести 

державних реєстрах 

Як відмити духовку від старого жиру та бруду: допоможе підручний 

засіб 

Молодь до 30 років може отримати студентську візу, яка також надає 

право на роботу. В італійських університетах навчання проходить 

італійською чи англійською мовами. Студенти отримують право 

працювати 20 годин на тиждень, а після закінчення навчання їм надається 

рік для пошуку постійної роботи. 

Віза типу D "Residenza elettiva" 

Головна умова отримання цієї візи – пасивний дохід від 31 тис. євро 

для кожного члена сім'ї на рік. Також потрібно придбати нерухомість в 

Італії або орендувати житло щонайменше на рік. Права на роботу така віза 

не дає, що є її недоліком. 

Як українцям отримати посвідку на проживання в Італії після 

закінчення війни: названо головні умови 

Віза для інвесторів або стартап віза 

https://biz.today.ua/yak-ukrayintsyam-otrymaty-posvidku-na-prozhyvannya-v-italiyi-pislya-zakinchennya-vijny-nazvano-golovni-umovy/
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Для отримання цієї візи необхідно інвестувати 500 тисяч євро у нову 

інноваційну компанію в Італії. Поселення на цю візу видається на 2 роки з 

можливим продовженням ще на три роки. 

Посвідка на проживання для топ-менеджерів 

Кандидати на цю візу повинні працювати в італійській компанії і 

мати заробітну плату рівну або втричі більшу від мінімального річного 

доходу, встановленого для італійців. Усі документи готує роботодавець. 

Стажування в італійській компанії також дає право на отримання посвідки 

на проживання. 

Українські біженці, які прибули до Італії після початку війни в 

Україні, набули статус тимчасового захисту на 1 рік. Якщо у лютому 2023 

року війна не закінчиться, цей термін продовжать до трьох років. 

Раніше повідомлялося, як українці зможуть отримати посвідку на 

проживання в Німеччині після війни. 
  Повернутися до змісту 

 

УКРАЇНЦІ В ЛАТВІЇ 

 

У Латвії продовжили важливу для українських біженців програму: на 

що можуть розраховувати люди (Фокус) 

09.12.2022 

Латвія, на відміну від деяких інших європейських країн, поки що не 

згортає програми підтримки українських біженців, а навпаки — продовжує 

їх. 

Українці, які перебралися через війну в Латвію, отримуватимуть 

фінансову допомогу в цій країні до 30 червня 2023 року, а не до 31 грудня 

2022 року, як планувалося раніше. Зміни були ухвалені Комісією Сейму з 

питань оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, повідомляє 

видання Delfi.lv. 

Ще було погоджено продовження програми з надання житла для 

українців, якщо вони цього потребують. Це правило в Латвії діятиме до 30 

червня наступного року. 

Фінансова допомога в Латвії: скільки отримують українці 

одноразова допомога в розмірі 272 євро на дорослого та 190 євро на 

дитину; 

додаткова щомісячна допомога у розмірі 109 євро на члена сім'ї та 76 

на кожного наступного члена сім'ї; 

інша матеріальна підтримка чи соціальні послуги відповідно до 

індивідуальних потреб. 

Чому в Україні ВПО можуть позбавити виплат 

Якщо українці повертаються на своє місце проживання, вони 

втрачають статус внутрішньо переміщеної особи, а разом зі статусом 

позбавляються і виплат. В Україні вже почалися перевірки ВПО за 

списками: кожен українець із такого списку отримає повідомлення з 

проханням з'явитися в управління соцзахисту та підтвердити місце свого 

https://focus.ua/uk/economics/540260-v-latvii-prodlili-vazhnuyu-dlya-ukrainskih-bezhencev-programmu-na-chto-mogut-rasschityvat-lyudi
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перебування. Якщо цього не зробити протягом 10 днів, виплати 

припиняються. 

За словами міністрині соціальної політики України Оксани 

Жолнович, виплати скасують навіть якщо хтось із ВПО не зміг прийти в 

управління соцзахисту через, наприклад, відрядження. 

"Якщо ВПО повернулися додому, але в них немає роботи і вони не 

можуть вирішити свої проблеми, у нас є програми підтримки: для 

малозабезпечених і багатодітних сімей, ті самі субсидії", — зазначила 

вона. 

Раніше стало відомо, що деякі українці можуть отримати грошову 

допомогу від американської благодійної організації HIAS. Сума допомоги 

— 2 200 грн, яка може нараховуватися кожному члену сім'ї протягом трьох 

місяців. 

Також Фокус розповідав, що з 24 лютого в Україні зареєстрували 4,8 

млн внутрішніх переселенців. На виплати їм уже витратили понад 42 млн 

грн. 
 Повернутися до змісту 

  

У Латвії знайшли роботу 11 тисяч українських біженців (Європейська 

правда) 

08.12.2022 

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 

щонайменше 11 тисяч українців знайшли роботу в Латвії. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi, про це 

заявила директорка Державного агентства працевлаштування Латвії Евіта 

Сімсоне. 

За її словами, в Латвії українці найчастіше працюють у сфері 

обслуговування та на виробництві. 

Сімсоне також розповіла, що вже зараз українці досить активно 

вчать латиську мову – тож поправки про те, щоб у 2024 році українці, які 

працюють у Латвії, мали знати латиську, особливо нічого не змінять. 

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2024 року громадяни України, 

які працюють у Латвії, будуть зобов'язані відвідувати уроки латиської 

мови. 

Але в четвер, усупереч учорашньому рішенню відповідальної 

парламентської комісії, більшість депутатів Сейму не підтримала ідею 

зобов'язати українців, які працюють у Латвії, з 2024 року відвідувати курси 

латиської мови. 
 Повернутися до змісту 

УКРАЇНЦІ В ЛИТВІ 

 

У Литві змінили формат документів з дозволом на проживання 

українців (Евакуація.city) 

26.12.2022 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/8/7152150/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/8/7152150/
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/s-nachala-vojny-11-tysyach-ukraincev-nashli-rabotu-v-latvii.d?id=55016326
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/7/7152046/
https://www.eurointegration.com.ua/ed/main-frame/news/63922b81953ca/bookmark_v2news/eurointegration.com.ua/news/2022/12/8/7152111/
https://evacuation.city/articles/256955/dokumenti-dlya-pereselenciv-u-litvi-scho-zminilos-
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Литва змінила формат дозволів на проживання для українців. 

Переселенці, які раніше отримували пластикову картку, повинні будуть 

замінити її на електронний документ. 

Про це можна дізнатись на сайті департаменту міграції Литовської 

республіки. 

Дозвіл на проживання у Литві 

Якщо людина уже має дозвіл на проживання у Литві у вигляді 

картки, для заміни форми документа потрібно просто зареєструватись 

на сайті міграційної служби країни.   

Після того, як система перевірить інформацію про заявників, дозвіл 

на проживання прийде на вказану електронну пошту. Він буде дійсним з 5 

березня 2023 року до 4 березня 2024 року. Отриманий документ потрібно 

зберегти на своєму гаджеті або видрукувати. 

Як отримати дозвіл на проживання у Литві 

Якщо переселенець (-ка) в Литві нещодавно, і ще не має реєстрації в 

департаменті міграції, це не завадить також отримати електронний 

документ.  

Для цього потрібно один раз особисто прийти у відділ з 

обслуговування відвідувачів Департаменту міграції. Тут потрібно буде 

надати оригінали документів, що посвідчують особу, а також біометричні 

дані: фото обличчя та відбитки пальців.  

Після обробки даних, електронний дозвіл на проживання також 

надійде в електронному форматі. Завантажити його можна буде, 

увійшовши в обліковий запис на сайті департаменту. 
 Повернутися до змісту 

 

Українські біженці у Литві зможуть безкоштовно користуватися 

транспортом у 2023 році (РБК) 

19.12.2022 

Литовська залізниця і три найбільших міста Литви планують у 2023 

році також перевозити українських біженців безкоштовно. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовське видання 

Delfi. 

Як зазначає видання, такою ініціативою компанії LTG Link, що 

здійснює пасажирські залізничні перевезення, можуть скористатися всі, 

хто виїхав з України через російську агресію. 

"З 1 серпня всі люди, які тікали і тікають від війни Росії в Україні до 

Литви, можуть користуватися безкоштовним залізничним сполученням на 

місцевих маршрутах у Литві. Усіх пасажирів, які бажають скористатися 

ініціативою, тобто як громадян України, так і негромадян України, ми 

просимо надати підтверджуючі документи - паспорт чи посвідчення особи, 

свідоцтво про народження для дітей та реєстраційну картку, видану 

Департаментом міграції", - попросила речник компанії Котріна Дзікарайте. 

У Вільнюсі, столиці Литви, для українців до кінця року діяла 

можливість безкоштовно користуватися громадським транспортом. На 

https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine
https://www.migracija.lt/
http://www.migracija.lt./
https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayinski-bizhentsi-litvi-zmozhut-bezkoshtovno-1671472197.html
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засіданні Ради міста, яке щойно відбулося, ця пільга була подовжена до 

2024 року. 

Також до Каунаської міської ради внесено пропозицію дозволити 

українцям користуватися 99% транспортною пільгою. У проєкті 

передбачено, що річний квиток з такою знижкою видаватиметься при 

пред'явленні реєстраційної картки, виданої Департаментом міграції, або 

дійсної посвідки на проживання, виданої у 2023 році у Литві з 

гуманітарних причин. 

Начальник транспортного відділу Клайпедського міського 

самоврядування Рімантас Моцкус повідомив, що ведеться підготовка до 

подовження наступного року чинної пільги для українців у Клайпеді - 

введуть безкоштовний квиток. 

Видання нагадало, що, за даними Департаменту статистики, з 

початку війни Росії в Україні до Литви прибуло 71,5 тисяч біженців. Проте 

деякі з них могли вже залишити Литву. 

Днями РБК-Україна повідомляло, що у столиці Латвії Ризі українці 

можуть безкоштовно їздити громадським транспортом безкоштовно 

принаймні до 30 липня 2023 року. 

Раніше ми писали, що українські біженці, які їдуть за прихистком до 

Німеччини, можуть дістатися туди безплатно гуманітарним потягом із 

польського Перемишля. 

Додамо, як доїхати безкоштовними автобусами зі Львова до Польщі. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України 

читайте на каналі РБК-Україна в Telegram. 
 Повернутися до змісту 

 

У Литві розповіли, скільки ще українських біженців можуть прийняти 

на зиму (Слово і діло) 

07.12.2022 

Міністр соціального захисту та праці Литви Моніка Навіцкене 

повідомила, що країна може прийняти близько 6-8 тисяч українців. 

Про це повідомляє місцеве видання Delfi 7 грудня. 

В яких країнах Європи найбільше українських біженцівЗ початку 

повномасштабної війни найбільше українських біженців прийняли 

Польща, Німеччина та Чехія. Докладніше – на інфографіці.8 листопада 

2022, 18:17 

«Ми вважаємо, що на сьогоднішній день ми були б готові прийняти 

близько шести-восьми тисяч людей прямо зараз, якби вони перетнули 

литовський кордон, тому що деякі школи та інші будівлі, які не 

використовуються в муніципалітетах, готові – вони пристосовані, 

забезпечені», – сказала чиновниця. 

За даними Міністерства соціального захисту та праці, до Литви 

прибуло понад 71 тисячу українців з початку повномасштабного 

вторгнення. 
 Повернутися до змісту 

https://www.slovoidilo.ua/2022/12/07/novyna/suspilstvo/lytvi-rozpovily-skilky-shhe-ukrayinskyx-bizhencziv-mozhut-pryjnyaty-zymu
https://www.slovoidilo.ua/2022/11/22/infografika/suspilstvo/yaku-dopomohu-mozhut-rozraxovuvaty-ukrayinski-bizhenczi-top-3-najpopulyarnishyx-krayin
https://www.delfi.lt/ru/news/live/ministr-socialnoj-zaschity-i-truda-sejchas-litva-mozhet-prinyat-okolo-68-tysyach-ukrainskih-bezhencev.d?id=91960467
https://www.slovoidilo.ua/2022/11/08/infografika/suspilstvo/yakyx-krayinax-yevropy-najbilshe-ukrayinskyx-bizhencziv
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УКРАЇНЦІ В НІДЕРЛАНДАХ 

 

Надзвичайної ситуації вже немає. У Нідерландах змінять підхід до 

прийому українців (РБК) 

15.12.2022 

У Нідерландах переглядають тимчасовий акт із прийому українців. 

Уряд планує його продовжити, оскільки війна в Україні триває довше, ніж 

передбачалося. 

Втім, у закон про українських біженців внесуть суттєві зміни, 

повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com. 

У заяві 12 грудня влада зазначила, що на біженців, які тікають від 

війни у своїй країні та поселяються в Нідерландах, поширюється 

Директива про тимчасовий захист і вони мають право на якісне житло, 

засоби до існування та медичне обслуговування. 

Із 1 квітня через швидкий наплив українських біженців і великий 

тиск на Центральне агентство з питань прийому шукачів притулку (COA) 

уряд ввів у дію закон про надзвичайний стан. За цим документом 

юридичний обов’язок дбати про прийом та опіку біженців з України 

отримали мери по всій країні. 

У новій редакції закону запровадять важливу зміну – 

відповідальність за прийом та догляд за українськими біженцями 

переходить від мерів до управління муніципалітетів. 

"Оскільки гострої надзвичайної ситуації вже немає, це завдання не 

буде покладено на міського голову", – йдеться у повідомленні. 

На даний момент ще невідомо, коли Центральне агентство з питань 

прийому шукачів притулку візьметься за прийом біженців з України. 

Ознайомлення з тимчасовим актом прийому українців триватиме до 

13 січня 2023 року. Закон набуде чинності після розгляду в Сенаті. 

З початку війни в Нідерландах отримали тимчасовий захист понад 79 

тисяч українців. 

Нагадаємо, ми писали, що у Нідерландах змінюють суми виплат 

українцям. 
 Повернутися до змісту 

 УКРАЇНЦІ В НІМЕЧЧИНІ 

 

Троє з чотирьох українців у Німеччині не можуть знайти роботу 

(УНІАН) 

23.12.2022 

Основна причина, через яку українцям у Німеччині важко знайти 

роботу - мова. 

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 

Німеччина прийняла близько 600 тисяч українських біженців 

працездатного віку, проте знайти роботу там змогли лише 142 тисячі 

українців. 

https://www.rbc.ua/rus/travel/nadzvichaynoyi-situatsiyi-vzhe-nemae-niderlandah-1671096980.html
https://travel.rbc.ua/
https://www.schengenvisainfo.com/news/netherlands-mulling-extension-of-the-temporary-act-for-reception-of-displaced-ukrainians/
https://www.rbc.ua/rus/travel/niderlandah-zminyuyut-sumi-viplat-ukrayintsyam-1668622946.html
https://www.rbc.ua/rus/travel/niderlandah-zminyuyut-sumi-viplat-ukrayintsyam-1668622946.html
https://www.unian.ua/economics/other/troye-z-chotiroh-ukrajinciv-u-nimechchini-ne-mozhut-znayti-robotu-12088014.html
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Як повідомило посольство Німеччини в Україні виданню LIGA.net, 

основна причина, через яку українцям у Німеччині важко знайти роботу - 

мова. 

Ще однією перешкодою для працевлаштування українців у 

Німеччині є визнання професійних кваліфікацій, особливо вчителів та 

лікарів. 

Крім того, питання догляду за дітьми також відіграє важливу роль 

при прийомі на роботу. Травматичний досвід війни або психічні 

навантаження також можуть перешкоджати працевлаштуванню. 

Всього в Німеччині станом на 6 грудня перебувало 1,037 млн 

біженців з України, з яких понад 988 тисяч подали заявки на тимчасовий 

захист. 

Серед них: 420 тисяч - жінки у віці від 18 до 63 років (41%), 354 

тисяч - діти (34%), 177 тисяч - чоловіки у віці від 18 до 63 років (17%), 82 

тисяч - дорослі у віці від 64 років (8%). 

Всі біженці з України, які цього потребують, можуть отримувати в 

Німеччині державну підтримку у вигляді надання житла, харчування, 

медичного страхування та щомісячного грошового утримання. 

Ринок праці під час війни: 

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні 

зменшилася в 20 разів порівняно з довоєнним часом. 

Станом на 15 травня на українському ринку праці попит на роботу 

значно перевищував її пропозицію. 

За даними опитування, проведеного серед своїх бізнес-клієнтів, у 

березні кількість непрацюючих підприємців склало 16,3%; тих, хто 

планував працювати - 3,6%; працюючих – 80,1%.  

Станом на 4 вересня в Польщі змогли знайти роботу понад мільйон 

українців. 

11 жовтня 2022 року в ЄС запустили портал з пошуку роботи для 

українців. 
 Повернутися до змісту 

 

У Німеччині змінять суму виплат для українських біженців (Твоє 

місто) 

18.12.2022 

Українці, які виїхали до Німеччини через російську агресію, з 

початку 2023 року отримуватимуть більшу фінансову допомогу. 

Джерело: німецьке видання Redaktions Netzwerk 

З 1 січня 2023 року запрацює проєкт, який передбачає коригування 

виплат від держави через інфляцію. Тож, біженці, які отримали новий 

правовий статус після 90 днів перебування у Німеччині, потрапляють під 

дію базової допомоги з безробіття Hartz IV.  

З наступного року українці отримуватимуть: 

 одинокі дорослі – 502 євро на місяць; 

 батьки-одинаки – 502 євро; 

https://tvoemisto.tv/news/u_nimechchyni_zminyat_sumu_vyplat_dlya_ukrainskyh_bizhentsiv_141181.html
https://tvoemisto.tv/news/u_nimechchyni_zminyat_sumu_vyplat_dlya_ukrainskyh_bizhentsiv_141181.html
https://www.rnd.de/politik/buergergeld-statt-hartz-iv-so-hoch-soll-der-neue-regelsatz-sein-start-1-januar-2023-725FVGTXX5H3TBI3U7VZ2HVCSQ.html
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 повнолітні громадяни України – 451 євро; 

 діти 14-17 років – 420 євро; 

 діти 6−13 років – 348 євро; 

 діти до 5 років – 318 євро. 

Зазначимо, що наразі українські біженці з 1 червня отримують 

допомогу з безробіття, яку видає центр зайнятості. Виплати становлять 449 

євро на місяць, якщо українець проживає самостійно. Для члена цілої 

родини сума менша – 404 євро на особу. Відомо, що до Німеччини з 24 

лютого 2022 року переїхали майже 900 тисяч людей. 

Нагадаємо, із лютого українців, які змушені покинути свої домівки, 

приймає весь світ.  Біженці з України отримували безкоштовне житло, 

грошову допомогу, медичні послуги і освіту. Низка країн поступово 

зменшує розмір допомоги українцям, а деякі 

навпаки. Tvoemisto.tv підготувало ТОП-10 країн, куди українці їдуть у 

пошуках притулку та зʼясувало, на що там можна розраховувати. 
 Повернутися до змісту 

 

 Українські біженці у Німеччині. Які вони? (DW) 

16.12.2022 

Молоді, освічені, які бажають повернутися на батьківщину - такий 

загалом портрет українських біженців у ФРН. 80 відсотків з них – жінки. 

DW - з результатами першого соцдослідження на цю тему 

Після початку масованої війни Росії проти України 24 лютого в одну 

лише Німеччину прибуло понад мільйон українців та українок, які 

рятуються від бойових дій у себе на батьківщині. Що то за люди? Чому 

приїхали саме до Німеччини? Чи надовго? На ці та багато інших запитань 

відповідає перше репрезентативне дослідження, яке провели три німецькі 

соціологічні інститути спільно з Федеральним відомством у справах 

міграції та біженців (BAMF). 

80 відсотків тих, хто виїхав з України – жінки 

Порівняно з колишніми притоками біженців до Німеччини українці 

мають суттєві відмінності, зазначила Сабіне Цінн (Sabine Zinn) із 

Німецького інституту економічних досліджень (DIW) у Берліні, 

представляючи 15 грудня результати опитування на пресконференції у 

Берліні. 

По-перше, українцям не потрібна віза для в'їзду до країн ЄС. По-

друге, згідно з директивою Євросоюзу, вони одразу отримують 

тимчасовий захист без затяжної процедури розгляду клопотання про 

надання притулку (Asyl). І, нарешті, по-третє, українським чоловікам 

призовного віку через загальну мобілізацію заборонено виїзд з України. 

Більшість українських жінок виїхали з малолітніми дітьмиБільшість 

українських жінок виїхали з малолітніми дітьми 

Тому не дивно, що переважна більшість втікачів з України - жінки 

(80 відсотків), майже половина з яких (48 відсотків) мають малолітніх 

https://tvoemisto.tv/
https://tvoemisto.tv/news/groshi_zhytlo_i_robota_de_ukraintsyam_proponuyut_velyku_dopomogu_a_de_ii_skorotyly_139046.html
https://www.dw.com/uk/ukrainski-bizenci-u-nimeccini-aki-voni/a-64123838


 57 

дітей. А хто ці 20 відсотків біженців з України? Чоловіки? Чи багато серед 

них тих, хто ухилився від мобілізації? 

Чи багато тих, хто втік від мобілізації? 

Точно відповісти на це запитання кореспондента DW автори 

дослідження не змогли. Але Катаріна Шпіс (Katharina Spieß) із 

Федерального інституту вивчення народонаселення (BiB) підкреслила, що 

71 відсоток українців прибули до Німеччини разом із членами сімей - 

дружинами, дорослими доньками та онуками. 6 відсотків приїхали до 

дружин, які вже перебували в Німеччині. 16 відсотків - неодружені 

чоловіки та без дітей. 

Майже 40 відсотків українських біженців у ФРН хочуть залишитися 

- соціологія 

Це, однак, не означає, що ці 16 відсотків - ті, хто втік від мобілізації. 

Серед них багато людей похилого віку та інвалідів, яких в армію не 

мобілізують, підкреслила Катаріна Шпіс. А Герберт Брюкер (Herbert 

Brücker) з Інституту вивчення ринку праці та професій (IAB) додав, що й 

деяким чоловікам призовного віку дозволяється виїзд із України за 

сімейними обставинами. 

Чому виїжджають і чому до Німеччини? 

Практично всі опитані в Німеччині українці та українки (96 

відсотків) заявляють, що тікають від війни. Дехто додає, що і від 

економічних негараздів. Це підтверджують і райони їхнього колишнього 

місця проживання. 

Дві третини - з регіонів, охоплених бойовими діями: зі сходу (32 

відсотки), півдня України (14 відсотків) та з Києва (19 відсотків), зазначила 

Катаріна Шпіс. А Німеччину, за її словами, обирають тому, що у багатьох 

тут уже є родичі, друзі та знайомі. 

VIP-"біженці": українські олігархи на Лазуровому березі 

Ця обставина дуже полегшує українським біженцям пошук житла. 

Так, лише 9 відсотків із них продовжують досі жити у гуртожитках, 17 

відсотків - у готелях та пансіонах. Решта вже знайшли собі дах над 

головою - або у родичів, друзів і знайомих, або мають окрему квартиру (60 

відсотків). 

Українські біженці на німецькому ринку праці 

Середній вік українських біженців у Німеччині - 28 років. Це 

молодше, ніж загалом населення і України, і Німеччини. Рівень освіти у 

них - значно вищий за середній. Вищі мають 72 відсотків опитаних за 50 

відсотків у середньому по Україні та 33 відсотки - у Німеччині. 

Щоправда, зауважив Герберт Брюкер, українську та німецьку 

системи освіти не можна порівнювати безпосередньо, оскільки в 

Німеччині багато речей викладаються в рамках так званої дуальної, а не 

вищої освіти, в Україні ж - лише у ВНЗ. 

Біржа праці для українських біженців в БерлініБіржа праці для 

українських біженців в Берліні 
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У середньому 18 відсотків українських біженців (серед чоловіків 24 

відсотки) після півроку вже знайшли собі роботу в Німеччині, і з кожним 

місяцем їх стає дедалі більше. Ця частка значно вища, ніж серед біженців з 

інших країн. Суперництва з місцевими кадрами на німецькому ринку праці 

експерти не очікують. Навпаки, за їхніми словами, українські біженці 

допомагають пом'якшити дефіцит робочих рук, що зростає в Німеччині. 

При цьому добре німецьку мову знають лише 4 відсотка опитаних, 

80 відсотків - погано чи зовсім ніяк. Але половина всіх біженців справно 

відвідує мовні курси, третина ще й інтеграційні. 

Чи приїхали, щоб залишитися? 

Українські біженці в Німеччині користуються тими самими 

соціальними благами, що й корінні мешканці країни. Приблизно 60 

відсотків із них живуть на державну допомогу, і соціальне відомство 

оплачує їхнє житло. Це, однак, означає, звернув увагу Герберт Брюкер, що 

40 відсотків жодної допомоги від німецької держави таки не отримують, 

хоча частка працюючих не перевищує п'ятої частини. 

34 відсотки українських біженців, згідно з дослідженням, хочуть 

залишатися в Німеччині до закінчення бойових дій на батьківщині, 26 

відсотків планують залишитися тут назавжди, 11 відсотків - ще на кілька 

років, 2 відсотки - максимум на рік. Інші ще не вирішили, чи залишаться 

вони в Німеччині і на який термін. 

91 відсоток українських сімей у Німеччині каже, що їхні діти 

шкільного віку ходять до німецької школи. А майже чверть зазначає, що 

діти навчаються паралельно ще й онлайн в одній із українських шкіл. 

Особливо високим є цей показник серед українських біженців, які бажають 

після війни повернутися на батьківщину. 

Питання про політичну орієнтацію чи, наприклад, про ставлення до 

нетрадиційних сексуальних стосунків та форм шлюбу українським 

біженцям поки що не ставили. У січні планує провести ще одне, більш 

докладне опитування. 
 Повернутися до змісту 

 

Майже третина українців, які виїхали до Німеччини, хочуть 

залишитися назавжди – опитування (Європейська правда) 

15.12.2022 

Кожен третій військовий біженець з України хотів би залишитися в 

Німеччині або назавжди, або принаймні на кілька років. 

Про це свідчать результати опитування, презентовані у четвер у 

Берліні, пише "Європейська правда" з посиланням на Bild. 

З понад 11 тисяч українців, які взяли участь в опитуванні, 26% 

заявили, що хочуть залишитись в Німеччині назавжди. Ще 11% біженців 

хочуть залишитися на кілька років. 

Близько третини біженців (34%) хочуть покинути Німеччину після 

закінчення війни. 27%опитаних не визначилися з відповіддю. Лише 2% 

біженців з України планують знову повернутися протягом року. 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/15/7152548/
https://www.bild.de/
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Станом на 21 листопада в німецькому реєстрі іноземців було 

зареєстровано 1 026 599 осіб, які в'їхали до Німеччини з початку війни 24 

лютого. Близько 80% дорослих біженців з України - жінки, з яких майже 

половина (48%) проживає з неповнолітніми дітьми в домогосподарстві. 

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв 

Україні подальшу фінансову, гуманітарну та військову підтримку. 

Як повідомлялося, Німеччина оголосила про виділення Україні ще 50 

млн євро допомоги для проходження зимового періоду. 
 Повернутися до змісту 

 

Штрафи та відсутність меблів. Що треба знати про підводні камені 

оренди житла у Німеччині (РБК) 

13.12.2022 

Українці, які знайшли прихисток в Німеччині та можуть самостійно 

орендувати житло, стикаються із суворими правилами оплати. Наприклад, 

дочасно з'їхати буває складно, бо попередити власника треба за 3 місяці. 

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які є підводні камені при оренді 

житла в Німеччині та як українцям їх оминути. 

У договір із мешканцями можуть прописувати штрафи 

"Які є підводні камені при оренді квартири? Оплачувати буду сам. 

Насторожує мінімальний термін 1 рік, кауціон (застава) – 2600. Якщо я 

захочу раніше розірвати договір оренди, у мене просто заберуть кауціон чи 

через суд примусять платити оренду до мінімального терміну оренди?", – 

запитує один із учасників групи на Facebook "Українці Німеччини". 

Українці, які мають досвід проживання у Німеччині в коментарях до 

допису відповідають, що при виїзді дочасно сума буде вирахувана із 

кауціону. Якщо в договорі був вказаний термін, то треба буде оплатити всі 

місяці. 

"Деякі приватні орендодавці, особливо похилого віку, здають на рік, 

бо не хочуть кожного півроку нових шукати. А разі недотримання 

договору беруть штраф, 150 або 250 євро, в залежності від квартплати, 

повинно стояти в договорі", –пояснюють автору допису. 

"Договір на рік зазвичай не можна розірвати раніше" 

На платформі для іноземців, які прибувають в 

Німеччину handbookgermany.de пояснюють: квартиронаймачі можуть 

розірвати свій договір оренди зазвичай будь-якої миті. Втім, повідомити 

про це мешканці вони повинні за 3 місяці до дати, коли вони мають намір 

з'їхати. Це називається Kündigungsfrist (строк розірвання договору). 

Орендодавець має отримати письмове розірвання не пізніше 

третього робочого дня першого з цих 3 місяців. Іноді цей строк коротший. 

Точні правила прописуються у договорі. На сайті Immobilienscout можна 

скласти лист з розірванням договору. 

"Зверніть увагу: якщо ваш договір на житло був не безстроковий, 

тобто був укладений на певний проміжок часу, то ви зазвичай не 

можете достроково його розірвати. Але багато таких договорів не мають 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/14/7152466/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/14/7152466/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/13/7152445/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/13/7152445/
https://www.rbc.ua/rus/travel/shtrafi-ta-vidsutnist-mebliv-shcho-treba-1670936966.html
https://travel.rbc.ua/
https://handbookgermany.de/uk/housing
https://www.immobilienscout24.de/umzug/ratgeber/vorlagen/musterbrief-kuendigung.html
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юридичної сили. У таких ситуаціях все-таки можете розірвати його 

заздалегідь з дотриманням тримісячного строку", – пояснюють фахівці 

платформи. 

Чи підпадає під це правило договір, можете дізнатися в "Товаристві 

захисту прав споживачів" або спеціальній організації, що защищає права 

квартиронаймачів –Mieterschutzverein. Щоб отримати консультацію та 

допомогу, треба сплачувати невеликий річний внесок (50 євро). На 

сайті mieterbund.de можна зможете знайти Mieterschutzverein поблизу. 

Втім, у коментарі до допису в групі Facebook українці діляться 

досвідом передчасного переїзду з орендованої квартири у Німеччині. 

Зазвичай, для цього було достатньо знайти нового квартиранта, який 

влаштував власника житла. В таких випадках не доводилось оплачувати 3 

місяці, втрачати заставу чи сплачувати штрафи. 

За яких умов власник житла може виселити квартиронаймача 

Орендарі житла в Німеччині добре захищені законом. Власник 

повинен мати вагому причину, щоб розірвати договір. Це можливо за 

таких обставин: 

 житло необхідне для орендодавця або для членів сім'ї – це ще треба 

довести; 

 власник планує знести будинок; 

 орендар два місяці ви не оплачує оренду житла. Тоді можливе навіть 

розірвання договору без дотримання строків і мешканця можуть попросити 

негайно залишити квартиру. 

 мешканець неодноразово порушував громадський порядок: 

наприклад, ображав сусідів. У цьому разі спочатку має прийти офіційне 

попередження від орендодавця. 

 ви здали свою квартиру сторонній людині. Тоді можуть вимагати 

негайно залишити житло. 

Квартири у довгострокову оренду здають без меблів 

В Німеччині немає можливості винаймати квартиру без прописки у 

приватної особи, домовившись про якусь суму, пояснюють 

на сайті "Українці в Halle". 

Для короткострокової оренди існують мебльовані квартири – 

наприклад, airbnb, для туристів та відрядження, де вказується ціна за день 

чи тиждень іде. 

Всі інші варіанти - здаються порожні квартири для довгострокової 

оренди, де орендодавець, фірми, власники будинків, або приватна особа 

перевіряє спочатку платоспроможність орендаря. 

"Якщо немає роботи і людина на соціальному забезпеченні, то 

можуть вимагати підтримку кількох поручителів. І завжди підписується 

контракт. І ви не можете потім просто так скасувати оренду, щонайменше 

за 3 місяці треба розірвати контракт. Інакше ви будете зобов’язані платити 

ці місяці, хоч і поїдете раніше", –зауважують фахівці. 

https://www.verbraucherzentrale.de/beratung
https://www.verbraucherzentrale.de/beratung
https://www.mieterbund.de/beratung/mieterverein-vor-ort.html
https://ukraine-in-halle.de/wohnungsmiete/
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Біженці можуть отримати невелику грошову допомогу на меблі 

(Erstaustattung). На приватній дошці оголошень Ebay Kleinanzeigen 

віддають багато речей безплатно або за невелику плату. Багато місцевих 

мешканців не хочуть морочитися з продажем старих меблів, вони 

виставляють їх на вулицю. 

Нагадаємо, ми писали, куди поїхати біженцям у Німеччині та на яку 

допомогу розраховувати. 
 Повернутися до змісту 

 

Робота в Німеччині: які податки сплачуватимуть українські 

підприємці та наймані працівники (Mind.ua) 

07.12.2022 

Наразі в Німеччині зареєстровано 1 002 763 біженця з України. Таку 

цифру озвучила федеральний міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер. 

Близько третини з них або вже працюють, або зареєструвалися для пошуку 

роботи. Які податки платитимуть наші співгромадяни зі своїх доходів в 

Німеччині, спеціально для Mind розповіла Ірина Микита, старший юрист 

банківського сектору Stron. 

Що платять наймані працівники? 

Податок із заробітної плати – це прибутковий податок, та інші 

внески, які роботодавець утримує з вашої зарплати. Це стосуватиметься 

переважної більшості емігрантів у Німеччині та означає, що ваша ставка 

прибуткового податку вже розроблена та сплачена за вас. Якщо це єдине 

джерело вашого доходу, ви не зобов’язані подавати податкову декларацію. 

Ставка податку на заробітну плату в Німеччині залежить від розміру 

заробітної плати. Ось такими є ставки податку на заробітну плату, що були 

прийняті податковими органами Німеччини на 2022 рік: 

якщо ви заробляєте менше ніж 9984 євро, ставка податку буде 0%; 

9985–58 596 євро – від 14 до 42%; 

58 597–277 825 євро – 42%; 

більше ніж 277 826 євро – 45%. 

У Німеччині популярні податкові калькулятори, які дозволяють 

розрахувати місячний та річний податок. Слід враховувати, що на суму 

податку впливає те, в якій федеральній землі проживає декларант, чи є у 

декларанта діти, яке медичне страхування має декларант – державне чи 

приватне. А також податковий клас (податкова категорія), яка 

застосовується до декларанта. 

Ознайомитись з податковими класами можна нижче. 

Податковий клас I поширюється на неодружених або розлучених 

осіб, а також на одружених осіб, дружина яких проживає за кордоном, а 

також на подружжя, зареєстроване в цивільному партнерстві. Подружні 

пари, які постійно проживають окремо, а також овдовілі особи також 

підпадають під податковий клас I. 

Податковий клас II враховує допомогу одиноким батькам. Це 

стосується осіб, які не перебувають у шлюбі та в сім’ї яких є принаймні 

https://www.rbc.ua/rus/travel/zalishilis-6-zemel-kudi-poyihati-bizhentsyam-1669902301.html
https://www.rbc.ua/rus/travel/zalishilis-6-zemel-kudi-poyihati-bizhentsyam-1669902301.html
https://mind.ua/openmind/20250409-robota-v-nimechchini-yaki-podatki-splachuvatimut-ukrayinski-pidpriemci-ta-najmani-pracivniki
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одна дитина (дитина має бути зареєстрована у відповідної особи за 

основним чи допоміжним місцем проживання, а також особа має мати 

допомогу на дітей або отримувати виплати на дитину). Ще одна вимога 

для класифікації відповідно до класу оподаткування II полягає в тому, що 

одинокий батько не проживає в шлюбі або в зареєстрованому цивільному 

партнерстві. 

Податковий клас III охоплює подружжя, в яких дохід має хтось 

один чи обоє, причому один з подружжя віднесений до податкового класу 

V. Обоє з подружжя в шлюбі повинні проживати в Німеччині і не повинні 

постійно проживати окремо. До податку на прибуток 2013 для овдовілих 

осіб застосовується наступне: якщо чоловік/дружина померла після кінця 

2011 року, вдова чи вдівець все ще можуть бути віднесені до податкового 

класу III, якщо подружня пара проживала разом у Німеччині до цього 

моменту. 

Одружені особи, які обидва заробляють, можуть подати заявку на 

податковий клас IV. Це рекомендовано, якщо обидва партнери мають 

відносно однакову чисту зарплату. У цьому випадку податковий клас IV 

застосовується до обох з подружжя. Вимога тут знову полягає в тому, щоб 

обидва заробітчани проживали в Німеччині і не проживали постійно 

окремо. 

Клас оподаткування IV із факторингом належить до тієї ж групи 

осіб, що й клас оподаткування IV, за винятком того, що в альтернативі 

факторингу переваги поділу класу оподаткування вже розглядаються 

протягом року. 

Кожен з подружжя не має бути віднесеним до класу 

оподаткування IV, один має бути віднесений до класу оподаткування V, а 

інший – до класу оподаткування III. 

Податковий клас VI застосовується до осіб, які мають більш ніж 

одну посаду. Роботодавець, який виплачує найнижчу заробітну плату, 

повинен утримувати податок на прибуток відповідно до податкового 

класу VI. 

Наразі невідомо, чи буде це застосовуватись до громадян України, 

які вимушено перебувають на території Федеративної Республіки 

Німеччина.  

ФРН у будь-якому випадку буде роз’яснювати громадянам України, 

як оплачувати ті чи інші податки в Німеччині, насамперед даючи 

можливість обговорити це питання з податковими консультативними 

органами відповідно до місця проживання. 

Як утримуються податки із зарплати в Німеччині? 

Податок, що утримується, стягується з зарплати щомісяця. 

Обговорюючи зарплату та умови трудового договору на новій роботі, 

важливо знати про це відрахування. Існує велика різниця між вашою 

валовою зарплатою та вашою чистою зарплатою після сплати податків. 
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Податковий збір включає податок із вашої зарплати (Lohnsteuer), 

національне страхування, податки на «виплати в натуральній формі», 

доплату солідарності та церковний податок. 

Обов’язкові внески на соціальне страхування охоплюють такі сфери: 

медичне (Krankenversicherung); 

пенсійне страхування (Rentenversicherung); 

довгострокового догляду (Plegeversicherung); 

на випадок безробіття (Arbeitlosenversicherung). 

Ці виплати зазвичай розподіляються між вами та вашим 

роботодавцем 50/50. Ваша частка внесків буде утримана із зарплати та 

перерахована відповідним організаціям. Загальний внесок на соціальне 

страхування зазвичай становить близько 20–22% зарплати працівника до 

встановленого максимального ліміту. 

Усі питання, що стосуються податків на прибутки, детально 

прописані у Einkommensteuergesetz – це Закон ФРН «Про податок на 

прибуток». Наразі українці в Німеччині проходять спрощений шлях при 

отриманні дозволів на тимчасове проживання. Але слід очікувати 

загального роз’яснення ЄС, що буде з податками на прибуток. 

Які податки платять підприємці в Німеччині? 

Власники бізнесу та самозайняті працівники в Німеччині повинні 

зареєструватися в місцевій податковій службі та отримати офіційний 

податковий номер. Підприємці пройдуть реєстрацію в торговій конторі. 

Торговий офіс передає  дані до податкової служби, яка потім видає 

податковий номер. 

Після реєстрації вам доведеться заповнювати річні податкові 

декларації та сплачувати податок на прибуток наперед. Прибуток 

оподатковується за ставкою податку з фізичних осіб. 

Багато самозайнятих працівників звільняються від сплати державних 

внесків на соціальне страхування в Німеччині. Однак, оскільки медичне 

страхування в Німеччині передбачено законом, ви повинні вжити 

альтернативних заходів. Але наразі ФРН сплачує соціальні внески за 

медичне страхування вимушено переміщених осіб з України. 

Деяким самозайнятим особам також потрібно платити внески до 

пенсійного фонду Німеччини. Такі працівники можуть претендувати на 

деякі послуги та предмети, необхідні для їхньої роботи, як витрати, що не 

оподатковуються. Сюди входять канцтовари, офісне приміщення, офісне 

обладнання, поїздки, пов’язані з роботою, витрати на догляд за дітьми, 

медичне обслуговування, пенсії та інші страхові внески. 

Як у Німеччині визначаються самозайняті особи? 

Будь-яка особа, яка займається оплачуваною роботою, незалежною 

від роботодавця, тобто не має фіксованого трудового договору щодо місця 

розташування, зарплати та робочого часу, вважається самозайнятою. Сюди 

ж входять і фрилансери. Фрилансери позначають вид зайнятості – тобто 

фрилансерська робота, на відміну від відносин найманого працівника. 

Термін «фрилансер» відноситься до виду діяльності. 
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Самозайнятість можна розділити на дві групи: комерційну та 

незалежну. Якщо ваша діяльність має літературний, освітній, мистецький 

чи науковий характер, вона підпадає під каталог професій і ви вважається 

фрилансером. Це привабливо, оскільки тут немає торгового податку. Якщо 

вашу діяльність не можна віднести до однієї з цих професійних категорій, 

ви вважається підприємцем і, отже, повинні платити податок на торгівлю. 

Однак правильно призначити необхідний податок не завжди легко. 

Якщо ваш випадок незрозумілий, то при реєстрації вашої самозайнятості 

податкова служба вирішить, відноситься ваша діяльність до вільної чи 

комерційної діяльності. Вам потрібно буде зберегти свої квитанції та іншу 

відповідну документацію, щоб підтвердити реальність витрат. 
 Повернутися до змісту 

 

Українців у Німеччині почнуть штрафувати на сотні євро: за що 

можна отримати покарання (Today) 

05.12.2022 

У Німеччині почали діяти штрафи для українців за порушення 

правил дорожнього руху. Справа в тому, що раніше автомобілістів на авто 

з українськими номерами не штрафували за паркування у неналежному 

місці. Тепер все буде інакше. 

Українців у Німеччині почнуть штрафувати на сотні євро: за що 

можна отримати покарання - today.ua 

Так, на сторінці німецько-української асоціації "Українці в 

Німеччині/Ukrainian Future" повідомляється про численні скарги з боку 

німців на неправильне паркування українців. 

"Дуже важлива інформація для водіїв у Німеччині! Просимо вас 

дотримуватись правил паркування. Раніше на це заплющували очі, але 

надалі незаконне паркування не буде допускатися. Просимо вас стежити за 

дотриманням законодавства Німеччини", – сказано у зверненні до 

українців, які керують автомобілем у Німеччини. 

За інформацією організації, минулого тижня у Гамбурзі евакуатори 

відбуксували перші автомобілі з українськими номерами. 

Українцям щомісячно даватимуть майже 260 гривень доплати до 

пенсії: кому належить така надбавка 

В Україні шукатимуть військовозобов'язаних для мобілізації в шести 

державних реєстрах 

Прощавайте, “маєчки“: в Україні остаточно заборонили тонкі 

пластикові пакети 

Зарплата від 30 тисяч гривень без вищої освіти та досвіду роботи: 

названі актуальні вакансії в Україні 

Українців у Німеччині почнуть штрафувати на сотні євро: за що 

можна отримати покарання 

Штрафи за неправильне паркування становлять у середньому 300 

євро. Саме стільки потрібно заплатити власникам авто, забираючи машину 

зі штрафного майданчика. 

https://biz.today.ua/ukrayintsiv-u-nimechchyni-pochnut-shtrafuvaty-na-sotni-yevro-za-shho-mozhna-otrymaty-pokarannya/
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Також значний штраф у Німеччині можна отримати за перевищення 

швидкості, незаконне користування тротуарами, велодоріжками тощо. 

Наприклад, за перевищення швидкості у населених пунктах до 15 

км/год штраф становитиме 50 євро. За перевищення швидкості у населених 

пунктах до 20 км/год – вже 70 євро. Паркування в зоні, що забороняє 

стоянку, коштуватиме 50 євро. Штраф за паркування у місці для людей з 

обмеженими можливостями становитиме 55 євро; за паркування на смузі 

для пожежних машин; обмеження проїзду для швидкої допомоги – 100 

євро; за паркування на місці для електромобілів – 55 євро. 

За рух аварійною смугою автомобілістам загрожує штраф у розмірі 

200-300 євро із забороною водіння на 30 днів. За використання 

автомобілістами тротуарів, твердих узбіччя, велодоріжок – до 100 євро. 
 Повернутися до змісту 

 

 У Німеччині очікують нової хвилі біженців з України взимку 

(Українська правда) 

04.12.2022 

Посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер заявив, що 

очікує нову хвилю українських біженців найближчими тижнями через 

прихід зими. 

Про це він заявив в ефірі Sky News, пише "Європейська правда". 

"Путін продовжує тероризувати цивільне населення, і ми дуже 

занепокоєні цим, тому що ці атаки на енергетичну інфраструктуру 

означають, що багато людей в умовах низьких температур можуть бути 

змушені покинути Україну. Тому ми очікуємо нову хвилю біженців 

найближчими тижнями", - сказав Бергер. 

Говорячи про дипломатію, він сказав, що Німеччина не бачить 

фундаментальних змін у позиції Росії і "поки що не відчуває оптимізму" 

щодо переговорів між Москвою і Києвом. 

"Ми не бачимо фундаментальних змін у позиції Росії. Ні, ми не 

бачимо в осяжному майбутньому готовності до дипломатичного рішення", 

- додав посол. 

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив 

про зміни умов приймання біженців з України, відповідно до яких їхнє 

проживання у колективних закладах розміщення з березня 2023 року стане 

платним. 
 Повернутися до змісту 

 

УКРАЇНЦІ В ПОЛЬЩІ 

 

Виплати та контроль виїздів. Що зміниться для українців в Польщі у 

2023 році (РБК) 

31.12.2022 

Починаючи з 2023 року, для українських біженців у Польщі, які 

мають статус тимчасового захисту, відбудеться низка змін. 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/4/7379217/
https://news.sky.com/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/4/7151848/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/29/7151535/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/29/7151535/
https://www.rbc.ua/rus/travel/pilgi-ta-kontrol-viyizdiv-shcho-zminitsya-1672235165.html
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Польща вносить зміни до спецзакону, який стосується допомоги 

громадянам України. Так, із 2023 року біженцям потрібно буде покривати 

частину витрат на проживання в місцях колективного розміщення. Також 

треба буде подати заявку на номер PESEL. 

Реєстрація та контроль виїздів з Польщі: що зміниться 

Відповідно до нових правил, українці, які в’їхали до Польщі після 24 

лютого 2022 року, мають подати заяву на номер PESEL (Powszechny 

Elektroniczny System Ewidencji Ludności – номер загальної електронної 

системи обліку населення). Нагадаємо, PESEL – це універсальна 

електронна система реєстрації населення, являє собою символ з 11 цифр та 

ідентифікує фізособу. 

Норма також визнає посвідкою на проживання електронний 

документ, який доступний у додатку Diia.pl. Документ Diia.pl доступний 

через мобільний додаток mObywatel. Саме із ним українці можуть 

подорожувати в Україну на термін до 30 днів і пред'являти польським 

прикордонникам при поверненні в країну, писало РБК-Україна раніше. 

иплати та контроль виїздів. Що зміниться для українців в Польщі у 

2023 році 

Також, відповідно до поправки, довідка про тимчасовий захист дасть 

право особі перетинати кордон Польщі без потреби багаторазового 

отримання візи. 

Виїзди українців з тимчасовим статусом із Польщі контролюватиме 

Управління соціального страхування (ZUS) та інші муніципальні установи. 

Таким ч польська влада планує уникнути нецільової виплати грошової 

допомоги. Державні установи матимуть доступ до інформації про дати 

кожного в’їзду та виїзду українських біженців з території Польщі. 

Оплата проживання у Польщі: що треба знати 

Починаючи із 1 лютого 2023 року українці, які знаходитимуться у 

Польщі понад 120 днів, мають покривати 50% вартості проживання 

власним коштом. Повідомляється, що сума становитиме не більше 40 

злотих (333,2 грн) на одну особу на добу. 

 

Також з 1 травня 2023 року біженці, які перебуватимуть у Польщі 

строком у 180 днів, повинні будуть покривати 75% витрат на своє 

проживання. Сума становитиме не більше 60 злотих (близько 500 грн) на 

одну особу на добу. 

Від такої оплати звільнять вразливі категорії – людей з інвалідністю, 

пенсіонерів, вагітних жінок, а також тих, хто має дітей віком до року. 

Сплачувати за проживання не треба буде й опікунам не менше трьох дітей, 

які опинилися у складному матеріальному становищі. 

Крім того, компенсацію у розмірі 40 злотих на добу будуть 

виплачувати за проживання дітей, які до виїзду в Польщу проживали у 

прийомних сім’ях або дитячих будинках і отримали тимчасового опікуна в 

Польщі, з можливістю збільшення цієї суми в деяких окремих випадках. 
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Тим часом у Польщі назвали точне число українців, які зараз 

перебувають в країні. Їх виявилося менше, ніж було раніше. 

Також українцям у Польщі скасовують статус UKR: пояснення 

посольства. 
 Повернутися до змісту 

 

У Польщі порахували, скільки українців наразі проживають в країні 

(24 канал) 

29.12.2022 

Віцепрезидент Польського фонду розвитку та голова Ради Інституту 

покоління Бартош Марчук, підсумовуючи рік, що минає, описав актуальну 

ситуацію з українськими біженцями в Польщі. 

Так, чиновник зазначив на своїй сторінці у твітер, що зараз в Польщі 

проживає майже мільйон українців, які втекли від повномасштабної 

російсько-української війни. Марчук також додав, що біженці з України 

досить рівномірно розподілені по країні, "омолоджують" польське 

населення, дуже активні на ринку праці і працюють, самі себе 

забезпечуючи. 

Скільки українських біженців зараз перебуває в Польщі 

Загалом у Польщі проживає близько 2,3 мільйона українців. 

Більшість з них (1,2 – 1,3 мільйона осіб) – це ті, хто прибув до країни ще до 

24 лютого 2022 року. Крім цього, на сьогодні у Польщі перебуває 950 

тисяч біженців, які залишили домівки через повномасштабне вторгнення 

Росії. За словами Бартоша Марчука, 90% вимушених переселенців – це 

жінки та діти. 

Зараз у Польщі 950 тисяч біженців, що більш як на 400 тисяч менше, 

ніж під час піка влітку, коли по базі номерів PESEL було 1,4 мільйона, 

– написав віцепрезидент Польського фонду розвитку Бартош 

Марчук. 

За словами чиновника, українські біженці активізувалися на 

польському ринку праці. Більшість із них уже знайшли роботу. 

Можна оцінити, що 60 – 70% біженців працюють. Це дуже високий 

рівень зайнятості. Неправда, що хтось забирає чиюсь роботу. Це 

заповнення прогалин та вакансій. Біженці працюють радше на простих 

роботах, хоча з часом це зміниться, тому що вони добре освічені та 

кваліфіковані люди, – сказав Бартош Марчук. 
 Повернутися до змісту 

 

Перевершили прогноз. У Польщі здивовані темпами 

працевлаштування українців (РБК) 

21.12.2022 

Українці в Польщі влаштовуються на роботу рекордними темпами, 

які перевершують прогнози експертів на початку війни. 

При цьому наші громадяни закривають кадрові "прогалини", 

повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl. 

https://zakordon.24tv.ua/ukrayintsi-bolgariyi-bizhentsiv-mozhut-viseliti-iz-goteliv-prichina_n2210062
https://www.rbc.ua/rus/travel/perevershili-prognoz-polshchi-zdivovani-tempami-1671626561.html
https://travel.rbc.ua/
https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183830,29284290,1059-1082-1088-1072-1111-1085-1094-1110-1079-1076-1080-1074-1091-1074-1072-1083-1080.html
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У Польщі з початку війни припускали, що загальна кількість 

біженців могла варіюватися від 3 до 8 мільйонів. Залежно від цього 

експерти Департаменту економічного аналізу та досліджень Нацбанку 

Польщі прогнозували, що знайти роботу в країні зможуть від 350-750 

тисяч біженців. 

Втім, реальні цифри офіційного працевлаштування показують, що 

фахівці помилилися. Загалом статус тимчасового захисту в Польщі 

отримали понад 1,5 млн українців. Тоді як на початку грудня Заклад 

соціального забезпечення (ZUS) повідомив, що офіційно мають роботу вже 

понад 744 тисячі українців. Це найбільша група іноземців, які працюють 

у Польщі. 

"Для багатьох роботодавців Польщі поява українців стала шансом 

заповнити кадрові прогалини, з якими вони мали справу тривалий час. 

Вакансії почали публікувати українською мовою, відкриваючи можливості 

ринку праці. Оголошення стосувалися передусім вакансій, де не вимагали 

знання польської мови", – розповіла менеджерка порталу 

praca.pl Александра Весоловська у коментарі "Громадському". 

Для кваліфікованих працівників вимоги володіти польською мовою 

залишаються в силі. Наприклад, учителі та лікарі з України повинні знати 

польську. Для біженців у Польщі запроваджують різноманітні курси з 

вивчення мови, деякі з них – довготривалі з виплатою стипендії. 

Нагадаємо, ми писали, як поляки сприймають українців через 9 

місяців війни. 
 Повернутися до змісту 

 

Нові правила. В Польщі ухвалили зміни для українців в наступному 

році (Контракти) 

18.12.2022 

У польському Сеймі проголосували за зміни до закону про допомогу 

українським біженцям. Йдеться про платне проживання в центрах для 

біженців та скасування статусу.  

Що зміниться для українців, які отримали тимчасовий захист в цій 

країні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.  

За проживання у таборі чи гуртожитку треба буде платити За новою 

редакцією документа, умови проживання в місцях колективного 

розміщення від органів місцевого самоврядування та державних установ 

зміняться.  

Із березня 2023 року проживання в колективних закладах – таборах, 

залах, пансіонатах, гуртожитках, базах відпочинку – буде безплатним 

тільки 120 днів з дати першого прибуття до Польщі.  

Після цієї дати українські біженці повинні будуть частково 

оплачувати своє проживання у таких закладах.  

Суми відшкодування будуть розраховувати так:  

із березня 2023 року – 50% витрат на проживання (але не більше 40 

злотих на день – до 330 гривень);  

https://www.rbc.ua/rus/travel/k-polyaki-spriymayut-ukrayintsiv-cherez-9-1671465590.html
https://www.rbc.ua/rus/travel/k-polyaki-spriymayut-ukrayintsiv-cherez-9-1671465590.html
https://kontrakty.ua/article/209172
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із травня 2023 року – 75% витрат на проживання (але не більше 60 

злотих на день – до 500 грн).  

Безплатно зможуть і надалі проживати вразливі категорії біженців: 

люди з інвалідністю, та особи, які здійснюють догляд за ними; діти; особи 

пенсійного віку; вагітні; ті, які виховують дитину віком до 12 місяців; ті, 

хто здійснює догляд за трьома дітьми і бльше; особи, які перебувають у 

складній життєвій ситуації.  

Які зміни будуть пов'язані із перетином кордону 

В 2023 році зміняться правила реєстрації громадян України у Польщі 

- після прибуття біженці матимуть 30 днів, щоб подати заяву на номер 

PESEL, який підтверджує надання тимчасового захисту. Зараз на 

"роздуми" дається 90 днів.  

Також поправка посилить контроль у системі виплат. Якщо 

українець зі статусом тимчасового захисту залишить Польщу на більше 

ніж 30 днів за одну поїздку, то втратить статус і право на пільги. Щоб 

відновити тимчасовий захист, біженець має прибути через військові дії.  

Документом на проживання для українських біженців визнають 

електронний документ, доступний у додатку Diia.pl (еквівалент mObywatel 

для українських біженців). Цей документ разом із проїзним документом 

(паспортом) дасть право громадянину України багаторазово перетинати 

кордон без необхідності отримання візи.  

Із 1 квітня 2023 року українські біженці, які влаштувалися на роботу 

або ведуть бізнес, зможуть подавати документи на отримання посвідки на 

тимчасове проживання.  

"Це спосіб задовольнити очікування біженців, які хочуть довше 

планувати своє життя в Польщі", – пояснив заступник голови Міністерства 

внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер.  

Поправка також передбачає продовження до 24 серпня 2023 року 

законності перебування громадян України, які легально проживали в 

Польщі до війни. 
 Повернутися до змісту 

 

Право на житло, соцдопомогу та перебування в країні — нові зміни 

для українських біженців у Польщі (Вікна) 

15.12.2022 

Польща прийняла чи не найбільше українців, які тікали від війни. 

Країна сильно допомагала нашим біженцям, але минув майже рік, тому 

Польща вносить певні зміни в допомогу українцям. 

Сейм Польщі проголосував за зміни до спецзакону про допомогу 

українцям, які рятуються від війни в Україні на території РП. Про це 

повідомили в Укрінформ. Ми розповімо, які зміни чекають на українців. 

За зміни до закону проголосували 429 депутатів, дев’ятеро було 

проти, 13 утрималися. 

Житло для українців у Польщі: нові зміни 

https://vikna.tv/video/zhytlo-ta-soczvyplaty-dlya-ukrayincziv-v-polshhi-novi-zminy-do-zakonu/
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Відповідно до нових змін українці, що тікають від війни, можуть 

безплатно проживати у місцях тимчасового розміщення лише упродовж 

перших 120 днів від моменту першого приїзду до Польщі. Далі за 

проживання доведеться платити. 

Українці, що проживають у таких місцях у Польщі понад 120 днів, з 

березня 2023 платитимуть 50% (40 злотих — понад 300 грн).  

Уже від травня доведеться платити 75% (60 злотих — близько 500 

грн). 

Проте це не стосується вразливих категорій:  

людей з інвалідністю; 

осіб пенсійного віку; 

вагітних; 

жінок із дітьми до року; 

жінок із трьома дітьми та більше; 

осіб у складній ситуації.  

Соціальні виплати для українців у Польщі: нові зміни 

Передбачається “замороження” соціальних виплат, якщо українець 

виїздить з Польщі. Якщо перебування поза межами країни становитиме 

понад 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, відтак і 

право на соціальну допомогу.  

Соціальний статус може бути поновлено у випадку, якщо українець 

знову втікатиме від війни в Україні у результаті воєнних дій на території 

країни. 

Право українців проживати в Польщі: нові зміни 

Зміни до закону передбачають визнання в Польщі електронного 

документа, доступного у застосунку Diia.pl, як документа на легальне 

перебування в країні для біженців з України. 

 

Також це дасть змогу багаторазово перетинати кордон без 

необхідності отримувати візу. 
 Повернутися до змісту 

 


