
Громадяни усіх країн, які рятуються від війни в Україні, можуть в’їхати в ЄС. 

Якщо у вас немає проїзних або медичних документів – ви все одно можете 
в’їхати в ЄС. 

Митний і ветеринарний контроль було ослаблено: ви можете в’їхати зі своїми 
речами і домашніми тваринами. 

До вас буде ще застосовуватися митна перевірка - важливо продовжувати 
співпрацювати з установами.

Залежно від ваших особистих обставин у вас будуть різні варіанти 
перебування в ЄС. Влада проінформує вас про ваші права залежно від 
обставин, в яких ви перебуваєте. 

Тимчасовий захист

Ваші права в ЄС

В’їзд

ДЛЯ КОГО? ЯК?
(i) громадяни України та 
члени їх сімей 

(ii) особи без громадянства, 
біженці та члени їх сімей з 
третіх країн, які рятуються 
від війни в Україні 

(iii) постійні жителі, які 
законно проживають в 
Україні, які не можуть 
безпечно повернутися в 
країну свого походження

- Надається автоматичний захист – влада 
проінформує Вас про процесс

 - Триває не менше 1 року, з можливим 
продовженням залежно від ситуації з 
безпекою в Україні 

- Дає вам право на: вид на проживання, 
доступ до ринку праці та житла, медичну 
допомогу та доступ до освіти, засоби до 
існування

 - Свобода переїзду в інші країни ЄС і 
отримання тотожних прав

ЄС підтримує 
Україну

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ РЯТУЮТЬСЯ 
ВІД ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ



Притулок

Інші варіанти, якщо ви не входите в ці групи

Будь-яка людина, яка 
рятується від війни або 
переслідувань, може подати 
заяву на отримання притулку. 
Це на додаток до будь-якого 
статусу тимчасового захисту, 
процес надання притулку 
може проходити паралельно

Допомога в репатріації у вашу країну походження * не поширюється на 
громадян України

 Як член сім’ї громадянина ЄС або студент, дослідник, особа яка стажується 
або працівник, ви можете мати право на отримання посвідки на проживання 

Національні форми гуманітарного захисту

У більшості випадків ви зможете подорожувати в 
інші країни ЄС. 

Деякі транспортні перевізники пропонують 
безкоштовний проїзд людям, які рятуються від 
війни. 

Будьте обережні з пропозиціями житла, транспорту 
або роботи від приватних осіб - тоді як переважна 
більшість європейців хочуть допомогти, деякі 
злочинці можуть спробувати використовувати цю 
ситуацію в своїх особистих цілях.

Прямий дзвінок до 
Європи  
00800 6 7 8 9 10 11 

Європейська комісія:  
https://europa.eu/!Q8Jnqd

#StandWithUkraine

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

- Адміністративний процес та 
індивідуальний процес

- Біженець або додатковий захист

 - Аналогічні права на тимчасовий 
захист, але доступ до ринку праці 
тільки через 9 місяців 

- Право на возз’єднання сім’ї 

- Статус притулку надається тільки в 
одній країні
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Подорож по ЄС

ЯК?

ДЛЯ КОГО?


