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1.

Загальна інформація
Мова і державний устрій
Бельгія – федеративна конституційна монархія, у якій король
є головою держави, а прем’єр-міністр – головою уряду при
багатопартійній системі. Повноваження щодо прийняття рішень
не є централізованими, вони розподілені між трьома гілками
влади: федеральним урядом, трьома мовними спільнотами
(фламандською, французькою й німецькомовною) і трьома
регіонами (Фламандським, Брюссельським столичним і
Валлонським).
Королівство Бельгія має федеративний державний устрій з трьома
спільнотами та трьома регіонами.
До трьох спільнот входять:
♦
♦
♦

Фландрія та Брюссель – фламандська спільнота
(голландськомовна);
Валлонія та Брюссель – французька спільнота (французькомовна);
Німецькомовна спільнота у східній частині Бельгії.

Трьома регіонами є:
♦
♦
♦

Фламандський регіон;
Брюссельський столичний регіон;
Валлонський регіон.

Кожна спільнота та регіон мають власний уряд і міністерство
(у Фландрії регіон і спільнота мають спільний уряд). Всього існує
п'ять урядів. Згідно закону усі вони рівні, але мають повноваження
та відповідальність у різних сферах. Існує також 581 муніципалітет
(комуна), що представляє місцеву владу.
За даними національного статистичного управління Statbel,
офіційне населення Бельгії на 1 січня 2021 року становило
11 521 238 осіб.
Інформаційний веб-сайт федерального уряду:
https://www.belgium.be/en
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Контакти екстрених служб
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Служба швидкої медичної допомоги та пожежної охорони 100
Поліція 101
Європейський номер невідкладної допомоги 112
Служба захисту дітей 116000
Центр отруєнь 070245245
Номер для повідомлення про зникнення дітей 116
Гаряча лінія із запобігання самогубствам 1813 (голландською),
080032123 (французькою), 108 (німецькою)
Гаряча лінія протидії насильства, жорстокого поводження та
жорстокого поводження з дітьми 1712

Інформація для переміщених з України осіб: https://info-ukraine.
be/en (також доступна французькою, голландською, німецькою та
українською мовами)

Посвідчення водія

Для отримання інформації про чинність українських посвідчень
водія в Бельгії перейдіть за посиланням: https://mobilit.belgium.be/
en/road_traffic/driving_licence/recognition_foreign_driving_licences.

Українська діаспора
Найчисленніші українські діаспори розташовані у регіонах Фландрії та
Брюсселю.

Посольство України в Бельгії
Адреса: Avenue Albert Lancaster 30, Brussels, Belgium, 1180
Електронна пошта: emb_be@mfa.gov.ua або consul_be@mfa.gov.ua
Номер телефону: +32 23792111
Веб-сайт: https://belgium.mfa.gov.ua/
Гарячі лінії Посольства України:
Запис: +32 23792115
Питання загального характеру: +32 23792160
Питання щодо житла: +32 23792112
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2. В'їзд до Бельгії

Громадяни України з біометричними паспортами можуть
в’їжджати до Бельгії та перебувати на території країни протягом
90 днів без візи. Це можливо в рамках Угоди про асоціацію між
Європейським Союзом та Україною, яка була укладена в 2017
році. 90-денний період може бути продовжений максимум до 180
днів, якщо ситуація в Україні не дозволяє безпечно повернутися
через 90 днів.
Громадяни України, які не мають біометричного паспорта,
але отримали візу до Бельгії, також можуть продовжити строк
дозволеного перебування в країні щонайбільше до 180 днів.
Для дітей необхідно пред’явити свідоцтво про народження
та документ, що підтверджує родинні зв’язки або зв’язки із
законними опікунами чи особами, які супроводжують дітей та
несуть за них відповідальність. Імміграційна служба перевіряє,
чи мають особи, які супроводжують дітей, довіреність від
батьків. Якщо необхідних документів немає, вона повідомить
Службу опіки та піклування й звернеться до дипломатичних
представництв України, які призначать опікуна для захисту
інтересів дитини.
Громадяни України, які виїхали з України та вже перебувають у
Шенгенській зоні, можуть подати заяву на отримання дозволу
на тимчасове проживання безпосередньо в муніципальній
адміністрації за місцем свого проживання в Бельгії. Умови
надання цього дозволу на проживання (навчання, робота,
возз’єднання сім’ї) зберігаються, але якщо заявник не може
надати основні офіційні документи, імміграційна служба шукатиме
альтернативи.
Громадяни України, які виїхали з України та перебувають у країні,
що не входить до Шенгенської зони, можуть звернутися до
посольства чи консульства Бельгії, відповідального за цю країну.
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3. Тимчасовий захист

Отримати тимчасовий захист мають право наступні категорії осіб.
♦
♦

♦

♦

Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого
2022 року, та члени їхніх сімей.
Особи без громадянства та громадяни третіх країн, окрім
України, та члени їхніх сімей, які користувалися міжнародним
або еквівалентним національним захистом в Україні й основним
місцем проживання яких до 24 лютого 2022 року була Україна.
Інші близькі родичі, які проживали в сім’ї в той час, коли склалися
обставини, пов’язані з масовим напливом переміщених осіб, і які
на той час повністю або більшою мірою перебували на утриманні
сім’ї.
Громадяни третіх країн, які легально проживали в Україні до
24 лютого 2022 року на підставі дійсної постійної посвідки на
проживання та не можуть повернутися до своєї країни або
регіону походження за безпечних та стабільних умов.

Якщо умови для надання тимчасового захисту дотримані, буде видана
відповідна довідка. Муніципалітет надасть власнику довідки дозвіл на
проживання, який видається громадянам третіх країн, яким дозволено
тимчасове перебування в країні строком на понад 3 місяці («Тимчасова
картка А»).
Громадяни України, які законно проживають у Бельгії протягом
обмеженого періоду та більше не відповідають вимогам поновлення
картки на перебування (картки A), можуть продовжити строк дії
дозволеного перебування (кінцева дата перебування + 90 днів)
щонайбільше до 180 днів.

Де можна зареєструватися для отримання тимчасового
захисту в Бельгії?
Тимчасовий захист надається після реєстрації в Імміграційній службі.
Щоб оформити тимчасовий захист, необхідно записатися на прийом на
сайті http://www.register-ukraine.be/.
Реєстрація відбувається особисто в реєстраційному центрі за адресою:
зал 8, Brussels Expo, Heysel, Брюссель. Графік роботи: з понеділка по
п’ятницю з 8:30 до 16:00. Години роботи можуть змінюватися відповідно
до кількості отриманих запитів.
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Які документи потрібні для реєстрації?
Необхідно надати дані, що посвідчують особу, та копії документів, що
підтверджують право на отримання захисту.
У разі потреби будуть взяті біометричні дані (відбитки пальців).
Запит щодо неповнолітніх осіб віком до 18 років, які перебувають у
супроводі дорослого, що є їхнім законним опікуном, оформляється
законним опікуном від імені дитини.
Неповнолітнім особам віком до 18 років, які знаходяться в країні без батьків
або законного опікуна, буде надано подальшу підтримку та законну опіку.
Служба опіки та піклування призначить опікуна. Опікунами можуть бути
призначені лише особи, офіційно визнані Службою опіки та піклування.
Для цього потенційні опікуни проходять процедуру відбору та спеціальну
підготовку з питань опіки. Опікун виконує обов’язки під наглядом Служби
опіки та піклування й мирового судді.

Яка процедура отримання тимчасового захисту в
Бельгії?
Реєстраційний центр є єдиним координаційним пунктом обслуговування.
У центрі реєстрації Імміграційна служба реєструє українських біженців. Їм
гарантовано надається тимчасовий захист без потреби подавати запит про
надання притулку.
Fedasil (бельгійська установа, яка відповідає за прийом шукачів притулку)
відповідає за пошук житла для біженців без житла в Бельгії. Якщо
необхідно, вас розмістять на 1-2 ночі в тимчасовому притулку в Брюсселі, а
потім нададуть житло в одному з муніципалітетів. Місцеві та регіональні
органи влади відповідають за довгострокове розміщення для біженців.
Товариство Червоного Хреста займається прийомом біженців (надає
харчування, медичну допомогу та допомагає з придбанням квитків).
Якщо у вас або членів вашої сім’ї є особливі потреби (через вік, стан
здоров’я, сімейне становище або досвід насильства чи експлуатації), це
буде враховано, щоб ви могли отримати допомогу.
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Які документи ви отримаєте як особа, що знаходиться
під тимчасовим захистом?
Після реєстрації Імміграційна служба видає довідку про тимчасовий захист
Разом з цією довідкою місцева адміністрація за місцем проживання видає
картку А (картку на проживання), дійну до 4 березня 2023 року.

Тривалість тимчасового захисту
Тимчасовий захист закінчується після закінчення максимального строку
(1 рік до 4 березня 2023 року + 6 місяців + 6 місяців, після чого необхідно
отримати нове рішення Ради) або у день, зазначений у рішенні Ради про
активацію директиви про тимчасовий захист.
Після закінчення цього періоду дозвіл на проживання буде анульовано, а
колишні отримувачі тимчасового захисту, які не повернуться до своєї країни
негайно, отримають наказ залишити територію. Термін дії наказу про виїзд
не може бути меншим, ніж 1 місяць.
У виняткових випадках дозвіл на проживання може бути продовжено, якщо
особа обґрунтовано не може подорожувати через стан здоров’я. Дозвіл на
проживання також може бути продовжено для того, щоб дозволити сім’ям з
неповнолітніми дітьми завершити навчальний рік (тільки від Пасхи до кінця
червня).

Ваші права як особи, що знаходиться під тимчасовим
захистом у Бельгії
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Житло.
Доступ до ринку праці.
Право на доступ до медичної допомоги.
Право на освіту (також в університеті).
Соціальна допомога: особи, які не мають достатньо засобів до
існування, можуть користуватися соціальними й медичними
послугами.
За запитом тимчасовий захист буде наданий членам родини
(подружжю або неодруженому партнеру, неодруженим дітям
партнера, іншим близьким родичам, які жили разом як члени сім’ї
до початку збройного конфлікту, цілком або частково перебуваючи
на їхньому утриманні), якщо сім’я вже існувала в країні, з якої вона
прибула, та була розлучена через збройний конфлікт в Україні.

10

Додаткова інформація про ці права
Житло
Прийом організовується поза традиційною системою прийому шукачів
притулку через місцеві органи влади. Fedasil спрямовує отримувачів захисту
до житла, яке пропонує місцева влада Бельгії.

Первинний прийом
Якщо треба, вас розмістять на 1-2 ночі в тимчасовому притулку в Брюсселі,
який знаходиться під керуванням Fedasil (500 місць), а потім нададуть житло
в одному з муніципалітетів. Додаткова інформація доступна за посиланням:
https://info-ukraine.be/en/assistance-belgium/i-need-place-stay.

Житло для довгострокового проживання
Забезпечення біженців житлом для довгострокового проживання
є обов’язком місцевої та регіональної влади. Приватні ініціативи
координуються через ініціативу #PlaceDispo. Дивіться https://info-ukraine.be/
fr/que-puis-je-faire/je-veux-aider/placedispo.

Доступ до ринку праці
З картою на проживання ви можете отримати необмежений доступ до ринку
праці (це вказано у посвідці на проживання).
Додаткова інформація доступна за посиланням: https://info-ukraine.be/en/
assistance-belgium/what-are-my-rights.

Соціальна допомога
Отримувачі тимчасового захисту мають доступ до державної системи
охорони здоров’я.

Засоби до існування у системі прийому
Особи, яким надано тимчасовий захист, можуть отримувати соціальну
допомогу. Це право надається з моменту внесення особи до реєстру
іноземців після видачі довідки про тимчасовий захист.
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Інформаційна листівка про соціальну допомогу для отримувачів
тимчасового захисту доступна на веб-сторінці https://info-ukraine.be/sites/
default/files/documents/files/Version_EN_01.pdf.
Додаткова інформація доступна за посиланням: https://info-ukraine.be/en/
assistance-belgium/what-are-my-rights.

Охорона здоров’я
Медична допомога / рецептурні лікарські засоби
Отримувачі тимчасового захисту, які мають довідку про тимчасовий захист,
можуть стати учасниками єдиної програми медичного страхування.
Особи, які залишили Україну через війну та повідомили Громадський центр
соціального захисту (Public Centre for Social Welfare, PCSW), що вони
претендують на отримання статусу тимчасового захисту, мають право на
невідкладну медичну допомогу в період очікування на зарахування до
єдиної програми медичного страхування.
Детальнішу інформацію про медичну допомогу можна отримати за
посиланням https://info-ukraine.be/en/assistance-belgium/medical-careukrainian-refugees.

Психологічна підтримка
Інформацію про психологічну підтримку можна отримати за посиланням
https://info-ukraine.be/en/assistance-belgium/psychosocial-support.

Інвалідність
Інформацію про підтримку людей з інвалідністю можна отримати за
посиланням https://info-ukraine.be/nl/ondersteuning-belgie/ik-heb-eenhandicap.

COVID-19
Систематичні обстеження на COVID-19 не проводяться.
Під час в’їзду до країни діють загальні обмеження, пов’язані з заходами
проти COVID-19.
Бельгія пропонує переміщеним особам, які прибувають до країни,
вакцинацію проти COVID-19.
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Вакцинація для дітей
Інформацію про вакцинацію для дітей можна отримати на сайті https://www.
vaccination-info.be.

Обов'язковий ветеринарний огляд домашніх тварин
Собаки, коти та тхори, яких привозять як домашніх тварин з України,
зазвичай повинні відповідати таким вимогам:
♦
♦
♦
♦

мати ідентифікацію (мікрочип);
мати щеплення від сказу відповідно до дійсних вимог;
пройти тест на титрування антитіл до сказу з позитивним
результатом (через 30 днів після дати вакцинації та за 3 місяці до
дати від’їзду);
мати офіційний сертифікат про те, що вони відповідають вимогам до
в’їзду.

У надзвичайних ситуаціях закон передбачає, що домашнім тваринам, які
не відповідають вищезазначеним вимогам до в’їзду, можуть бути видані
дозволи, якщо їхні власники подали заявку на отримання таких дозволів
перед тим, як ввозити тварин до Бельгії.
Зважаючи на тривожну ситуацію в Україні, та щоб запобігти додатковим
проблемам біженців з України, які подорожують зі своїми собаками, котами
чи тхорами, влада застосовує гнучкий підхід у цьому питанні. Щоб отримати
додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку https://info-ukraine.be/en/
newsroom/pets-brought-belgium-ukrainian-refugees-fasfc-adopts-flexibleapproach.
Інформацію про ветеринарну допомогу можна отримати за посиланням
https://info-ukraine.be/en/documentation/communication-material/flyer-carepets-ukfrennl.

Доступ до освіти
Діти шкільного віку (5–18 років) мають такі ж самі освітні права та обов'язки,
як і їхні бельгійські однолітки.
Муніципалітети забезпечують допомогу в зарахуванні дітей до освітніх
закладів. Зазвичай діти спочатку зараховуються до підготовчих або
допоміжних класів, якщо їхні знання регіональної мови (французької,
німецької чи голландської) недостатні.
Щоб отримати інформацію щодо вищої освіти в університеті чи коледжах,
перейдіть за посиланнями:
♦
Фландрія та Брюссель: https://www.studyinflanders.be/
♦
Валлонія та Брюссель: http://www.studyinbelgium.be/en
♦
Німецькомовна спільнота: https://www.ahs-ostbelgien.be
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Дитячі ясла / садки
Якщо ви залишаєтесь у Фландрії, ознайомтесь з наступною інформацією:
https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Oekraiens
Якщо ви залишаєтесь у Валлонії / Брюсселі, ознайомтесь з інформацією на
веб-сторінці https://www.one.be/public/ukraine

Університети
Власники українських дипломів, які бажають продовжити навчання, повинні
звернутися до навчального закладу, де вони хочуть навчатися.

Визнання академічних звань
Власники українських дипломів, які хочуть працювати в Бельгії, не
потребують визнання дипломів, якщо роботодавець прямо не попросить
про це, за винятком осіб, які:
♦
♦

працюють в урядових організаціях;
працюють за дипломованою професією (наприклад, лікар,
медсестра).

Інформацію про визнання іноземних дипломів можна переглянути на вебсторінках:
♦
♦

у Фландрії: https://naricvlaanderen.be/nl/erkenningen/erkenningbuitenlands-diploma;
у Валлонії: http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=845#c1873.

4. Міжнародний захист

Особи, яким надано тимчасовий захист, можуть в будь-який час подати
заяву на отримання міжнародного захисту в Бельгії. Розгляд їхніх заяв буде
призупинено до закінчення строку дії тимчасового захисту.
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Додаток І. Довідкові матеріали
Послуги
Загальна інформація

Загальна інформація
Веб-сайт
https://info-ukraine.be/uk

Доступно англійською,
французькою та українською
мовами

Посольство / консульство
України

https://belgium.mfa.gov.ua/
Доступно англійською,
французькою та українською
мовами

Посвідчення водія

https://mobilit.belgium.be/en/road_t
raffic/driving_licence/recognition_fo
reign_driving_licences
Доступно англійською та
французькою мовами

Вимоги для в’їзду

https://dofi.ibz.be/nl/themes/oekrain
e
Доступно англійською,
французькою, українською та
російською

Тимчасовий захист

QR-код

Критерії відбору, реєстрація
та вимоги

Державна система
розміщення

http://www.register-ukraine.be/
Доступно англійською,
французькою та українською
мовами

Житло
https://infoukraine.be/en/documentation/comm
unication-material/flyer-routeregistration-centre-enuk
Доступно англійською та
українською мовами

Проживання у приватних
осіб / реєстрація

https://info-ukraine.be/fr/que-puisje-faire/je-veux-aider/placedispopo
Доступно англійською та
французькою мовами

Загальна інформація про
систему охорони здоров’я

Охорона здоров’я
https://infoukraine.be/en/assistancebelgium/medical-care-ukrainianrefugees
Доступно англійською та
українською мовами

Психологічна підтримка

https://infoukraine.be/en/assistancebelgium/psychosocial-support
Доступно англійською та
українською мовами

Освіта
Вища освіта у Фландрії:

http://www.studyinflanders.be/

Вища освіта у Валлонії /
Брюсселі:

https://www.studyinbelgium.be/en

Визнання академічних
звань у Фландрії:

https://naricvlaanderen.be/nl/erkenn
ingen/erkenning-buitenlandsdiploma

Визнання академічних
звань у Валлонії / Брюсселі:

http://www.equivalences.cfwb.be/in
dex.php?id=845#c1873

Інформація про те, як
подати заяву на отримання
міжнародного захисту

Міжнародний захист
https://www.fedasil.be/en/asylumbelgium/asylum-procedure
Доступно англійською мовою

Транспорт

Можливості безкоштовного проїзду
Особи, що вимушено виїжджають
з України, можуть безкоштовно
користуватися такими видами
транспорту:
https://www.belgiantrain.be/en/new
s/ticket-help-ukraine
Доступно англійською мовою

Додаткова інформація про
тимчасовий захист в інших
країнах

Інформаційні платформи
https://whoiswho.euaa.europa.eu/te
mporary-protection
Доступно англійською мовою
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