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Члени колегії адвокатів у Брюсселі раді вітати українських  
біженців 

 
 
 
Бельгія, разом з іншим країнами ЄС, надає українцям статус Тимчасового 

захисту. Щоб скористатися цим статусом, достатньо пред'явити український 

біометричний паспорт. 

 

Де та коли можна оформити статус Тимчасового Захисту ? 

• Якщо у Вас немає де оселитися, Ви можете звернутись до центру 

Борде, 212 boulevard de Waterloo в Брюсселі для подачі заяви на 

Тимчасовий захист. Ви маєте отримати довідку про Тимчасовий 

захист і після цього державні установи Бельгії забов’язані Вам 

надати/знайти помешкання. Щойно Ви знайшли собі житло, навіть 

тимчасове, зверніться до міської адміністрації населеного пункту, 

де Ви заселилися. Міська адміністрація надасть Вам  посвідку на 

тимчасове проживання. 

• Якщо Ви вже маєте у кого залишитись, не варто чекати у черезі 

біля центру Борде. Із Вашим закордонним паспортом Ви можете 

перебувати на території Бельгии до 90 днів. Тож, у продовж цього 

часу Ви можете приїхати зареєструватися до Брюсселю, ця 

процедура не є терміновою. 

 

Які правові переваги надає Тимчасовий Захист? 

Тимчасовий захист надає право перебувати в Бельгії протягом одного 

року. Цей термін у разі необхідності може бути подовжений двічі, кожні 6 

місяців. У цей період Ви отримаєте дозвіл на проживання/посвідку на 
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тимчасове проживання (A Сard). Цей документ буде видано Вам працівниками 

міськіх адміністрації населеного пункту, де ви оберете оселитися. 

Вам буде надано право легально працювати, без спеціального дозволу. У разі 

відсутності роботи, Вам буде виплачуватись фінансова допомога із резервів 

Громадського центру соціальної дії (CPAS/OSMW). Кожна міська 

адміністрація має свій власний CPAS/OSMW. Окрім надання фінансової 

допомоги, місія цього центру також полягає в тому, щоб супроводжувати Вас 

у різних адміністративних процедурах (зарахування дітей до школи, 

отримання медичного страхування, тощо). 

 

Вам необхідна допомога ? 

 

Ці адміністративні процедури не мають викликати у Вас багато питань. Проте, 

іноді, через особливості Вашої конкретної ситуації, оформлення документів 

може зайняти більше часу. У цьому випадку, Ви можете звернутися по 

допомогу до Адвокатських Асоціацій, які знайдуть рішення Вашої проблеми. 

Кожна Асоціація Адвокатів має свій Офіс Правової Допомоги. Нижче Ви 

знайдете перелік таких місць (посилання на список). Такі асоціації включають 

у себе адвокатів, які погодились, окрім опрацювання своїх звичайних справ, 

розглядати ще й справи, що сплачуються за рахунок держбюджету. Тож, Ви не 

маєте сплачувати їхні послуги з власних коштів: вони надають свої послуги 

виключно, щоб допомогти Вам і можуть при необхідності спілкуватися з Вами 

через перекладачів. 

Допомогу надаватимуть адвокати, що практикують міграційне право. Для 

початку процедури Вам необхіден мінімальний пакет документів:  заповненена 

заява на надання юридичної допомоги +  усі посвідчення особи, що Ви маєте 

при собі. Важливо пам’ятати- одна родина = одна заява. 
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Адвокати  асоціації готові Вам допомогти, якщо Ви цього потребуєте. 

 

 

Сайт із корисною інформацією : www.bajbruxelles.be 

 
 

http://www.bajbruxelles.be/

