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Step by Step Guide for Ukrainian Refugees to Register in 
Belgium for Temporary Protection 

(in English and Ukrainian) 

 

Покроковий посібник для українських біженців щодо 

реєстрації в Бельгії на тимчасовий захист 
 

(англійською та українською мовами) 

 

Registration Centre : Online ticketing 

As of now, you may sign up online for an appointment at the Registration Centre at Hall 
8 (Brussels Expo, Heysel). This will guarantee that you will be able to be registered for 
asylum the day you come.  Queues may still be possible, depending on the crowd on the 
day.  

Practical details: 

• Go to the site www.register-ukraine.be 

• In order to register, you must go through a Belgian IP address.  This means you 
must use a SIM card from a Belgian operator, or you must be connected to a 
Belgian wifi. 

• Fill in the form and book a time slot in order to register yourself and your family. 
• You will receive a QR code by email. Check your Spam folder 

• Arrive for your appointment at the registration centre with your QR code and 
your identity papers. 

• Join the special queue for this purpose.  Your QR code will be scanned at the 
entrance and the exit of the registration centre. 

Реєстраційний центр: Запис oнлайн  

 Ви можете зареєструватися зараз онлайн, щоб записатися на прийом у 
реєстраційному центрі в Palais 8 (Brussels Expo, Heysel). Це гарантує вашу реєстрацію 
для отримання тимчасового захисту в день вашого прибуття. Залежно від кількості 
людей, можливі черги. 

 Як саме? : 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.register-ukraine.be%2F&data=04|01|Olivia.Thiry%40ibz.fgov.be|2a7e41870b6f496ea0ff08da0b21059a|383c9b0036474e3dbd2cc97e4d780acd|0|0|637834533703559741|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=TI8%2FRAEsu2l4hV6T8lkJQILMaT0Wk5GqjTm7oavsEmc%3D&reserved=0
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•  Зайдіть на сайт www.register-ukraine.be 

• Для реєстрації необхідно мати бельгійську IP-адресу. Тобто SIM-карту від 
бельгійського оператора або підключення до бельгійського Wi-Fi. 

• Заповніть форму та забронюйте час, щоб ви могли зареєструватися зі своєю 
родиною. 

• Отримайте QR-код електронною поштою.  Не забудьте перевірити свій спам. 
• З'явiться на прийом до реєстраційний центр зі своїм QR-кодом та 

документами, що посвідчують особу. 
• Станьте у спеціально передбачену для цього чергу. Ваш QR-код буде 

відскановано на вході та виході з реєстраційний центр. 
 

Address for the new registration centre: BRUSSELS EXPO HALL PALAIS/HALL 8 - 
HEYSEL VERREGAT 

Important Message 

• From Monday 14/03, Brussels Expo, Palais 8 (Heysel) will become the 
registration centre for Ukrainians. 

• The registration centre is open from 8.30 am to 5.30 pm, 7 days a week, and can 
be reached by metro line 6, stop Heysel 

• In the interest of the homeless, if you have an accommodation, we ask you to be 
patient before registering for the benefit of vulnerable compatriots.  

• People who have registered at the registration centre in Bordet do not have to 
come back to the registration centre in Palais 8 (Heysel). 

• www.info-ukraine.be 

ПОВІДОМЛЕННЯ УКРАЇНЦЯМ  

• З понеділка, 14/03, Brussels Expo, зал 8 (Heysel) стане реєстраційним 
центром,  для українців. 

• Реєстраційний центр працює з 8:30 до 17:30, 7 днів на тиждень, до нього 
можна дістатися по  лінії метро 6, зупинка Heysel. 

• В інтересах людей без житла, якщо воно у вас є, просимо набратися терпіння 
перед реєстрацією, і це на благо незахищених співвітчизників.  

• Люди, які зареєструвалися в реєстраційному центрі Bordet, не повинні 
повторно звертатися до реєстраційний центр за адресою Palais 8 (Heysel). 

• www.info-ukraine.be 

Make an appointment at the 
registration centre reserved for 
Ukrainians 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.register-ukraine.be%2F&data=04|01||f36ef877d7474d1ca43c08da0bf2ccbd|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637835434706339966|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=CCwTJF9jG4UsxV11hpIA7kq6HNtpfORKdfEZWhLJN18%3D&reserved=0
http://www.info-ukraine.be/
http://www.info-ukraine.be/
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You can register alone or with your family members for the same time 
slot  Copy the url below into your web browser to make an 
appointment:  

Скопіюйте наведену нижче URL-адресу у свій 
веб-браузер, щоб призначити зустріч: 

 

 
 Запишіться на прийом до реєстраційного центру, зарезервованого для українців | IBZ Fedasil 

Register Ukraine (register-ukraine.be)  

 

• You must have: 
o a Ukrainian identity document (passport or national identity card) 
o a Ukrainian long-term residence permit 
o recognized refugee or stateless status. 

• Your ID will be verified at the entrance of the registration centre. 
• If you do not have any form of ID, kindly go to the Ukrainian Embassy in 

Belgium. 
•  
• Ви повинні мати: 

o документ, що посвідчує особу України (паспорт або 
національне посвідчення особи) 

o дозвіл на довгострокове проживання в Україні 

https://register-ukraine.be/uk/form/aanmelding-vluchteling-oekraine
https://register-ukraine.be/uk/form/aanmelding-vluchteling-oekraine
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o визнаний статус біженця або особи без громадянства. 
• Ваш документ, що посвідчує особу, буде перевірено на вході в 

реєстраційний центр. 
• Якщо у вас немає документа, що посвідчує особу, зверніться до 

Посольства України в Бельгії. 

 
 
 
Temporary Protection for Ukrainians and their 
families 
A European directive transposed into Belgian law provides for minimum standards for 
granting temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons on the 
territory of the European Union. 

 

WHO? 

• Ukrainian nationals residing in Ukraine and their family members 

• third country nationals or stateless persons enjoying protection in Ukraine and 
their family members. 

• If you already have a shelter in Belgium, you are asked to wait with your 
registration for temporary protection. You can legally stay in Belgium for three 
months with your passport. 

• If you need a place to stay. Crisis accommodation can be provided after 
registration for temporary protection. 

HOW? 

• with your Ukrainian identity documents 

• report in person at the registration center  at 8.30 a.m. to apply for temporary 
protection. 
Address for the new registration centre: BRUSSELS EXPO HALL PALAIS/HALL 8 - 
HEYSEL VERREGAT 

Registration is carried out and a temporary protection certificate is issued if the 
conditions for granting temporary protection are fulfilled. 

With this attestation, the municipal administration of the place of residence issues to 
the person an A card valid until March 4, 2023. 

https://dofi.ibz.be/en/themes/ukraine/registration-centre
https://dofi.ibz.be/en/themes/ukraine/registration-centre
https://dofi.ibz.be/en/themes/ukraine/registration-centre
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Реєстраційний центр: Запис oнлайн  

 Ви можете зареєструватися зараз онлайн, щоб записатися на прийом у 
реєстраційному центрі в Palais 8 (Brussels Expo, Heysel). Це гарантує вашу реєстрацію 
для отримання тимчасового захисту в день вашого прибуття. Залежно від кількості 
людей, можливі черги. 

 Як саме? : 

•  Зайдіть на сайт www.register-ukraine.be 

• Для реєстрації необхідно мати бельгійську IP-адресу. Тобто SIM-карту від 
бельгійського оператора або підключення до бельгійського Wi-Fi. 

• Заповніть форму та забронюйте час, щоб ви могли зареєструватися зі своєю 
родиною. 

• Отримайте QR-код електронною поштою.  Не забудьте перевірити свій спам. 
• З'явiться на прийом до реєстраційний центр зі своїм QR-кодом та 

документами, що посвідчують особу. 
• Станьте у спеціально передбачену для цього чергу. Ваш QR-код буде 

відскановано на вході та виході з реєстраційний центр. 
Адреса нового реєстраційний центр: БРЮССЕЛЬ ЕКСПО ПАЛАЦ 8 -ХЕЙЗЕЛ ВЕРРЕГА 
BRUSSELS EXPO PALAIS 8 - HEYSEL VERREGAT 

• З понеділка, 14/03, Brussels Expo, зал 8 (Heysel) стане реєстраційним центром, 
зарезервованим для українців. 

• Реєстраційний центр працює з 8:30 до 17:30, 7 днів на тиждень, до нього 
можна дістатися на лінії метро 6, зупинка Heysel. 

• В інтересах людей без житла, якщо воно у вас є, просимо набратися терпіння 
перед реєстрацією, і це на благо незахищених співвітчизників.  

• Люди, які зареєструвалися в реєстраційному центрі Bordet, не повинні 
повторно звертатися до реєстраційний центр за адресою Palais 8 (Heysel). 

• www.info-ukraine.be 

• Українці в Бельгії 
• Я вже живу в Бельгії: ваш дозвіл на проживання або візу можна продовжити 

до тих пір, поки ви не зможете повернутися до своєї країни. 

• Громадяни України, які мають біометричний паспорт, можуть перебувати в 
Бельгії без візи 90 днів. Цей 90-денний термін може бути продовжений 
максимум до 180 днів, якщо ситуація в Україні не дозволяє безпечно 
повернутися після закінчення цих 90 днів. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.register-ukraine.be%2F&data=04|01||f36ef877d7474d1ca43c08da0bf2ccbd|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637835434706339966|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=CCwTJF9jG4UsxV11hpIA7kq6HNtpfORKdfEZWhLJN18%3D&reserved=0
http://www.info-ukraine.be/


6 
 

• Громадяни України, які не мають біометричного паспорта, 
але отримали візу до Бельгії, також можуть отримати продовження терміну 
дозволеного перебування до 180 днів максимум. 

• Громадяни України, які мають дозвіл на проживання в Бельгії на обмежений 
термін і які більше не відповідають умовам для поновлення свого дозволу 
(картка А), можуть отримати продовження терміну дозволеного перебування 
на 180 днів максимум. 

• Коротше кажучи, громадянам України, які регулярно перебувають або 
прибули до Бельгії і які через ситуацію в їхній країні залишаються довше 
встановленого терміну перебування, хвилюватися не варто. 

• Проте їм радять негайно звернутися до муніципальної адміністрації за 
місцем проживання, аби попросити продовжити термін перебування. 

• Якщо ви хочете подати заяву на отримання статусу тимчасового захисту, вас 
просять зачекати, якщо ваше перебування в Бельгії покривається іншим 
документом. 

• Я щойно прибув до Бельгії: 
• громадяни України здебільшого звільнені від необхідності мати візу. Таким 

чином, ви можете легально перебувати в Бельгії протягом 3 місяців. Ви повинні 
звернутися до муніципальної адміністрації за місцем свого проживання для 
врегулювання формальностей щодо свого перебування в Бельгії. Більше 
інформації 

• Бажано не подавати заяву про надання притулку в Бельгії (прохання про 
міжнародний захист), а вибрати статус тимчасового захисту для 
українців. Більше інформації 

ІНФОРМАЦІЙНА БРОШУРА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ПРОСЯТЬ ТИМЧАСОВОГО 
ЗАХИСТУ В БЕЛЬГІЇ 

Що таке тимчасовий захист? 

Це виняткова процедура, визначена європейською директивою: Директива Ради 
Європи 2001/55/РЄ від 20 липня 2001 року про мінімальні стандарти надання 
тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб та заходів, 
спрямованих на забезпечення балансу між зусиллями держав-членів щодо прийому 
цих осіб і наслідками такого прийому. Ця директива була транспонована в бельгійське 
законодавство. 

Впровадження режиму тимчасового захисту вимагає спеціального рішення Ради 
Європейського Союзу. 

Своїм рішенням про виконання від 4 березня 2022 року Рада Європейського Союзу 
відзначила факт масового напливу переміщених осіб до ЄС, які були змушені покинути 

https://dofi.ibz.be/en/themes/ukraine/informaciya-ukrainskoyu/timchasoviy-zakhist
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Україну через збройний конфлікт. У цьому рішенні також вказуються групи осіб, на 
яких поширюється тимчасовий захист. 

На кого поширюється рішення про тимчасовий захист? 

• Вихідці з України та члени їхніх сімей, основне місце проживання яких було в 
Україні до 24 лютого 2022 року. 

• Особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які 
користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним 
захистом в Україні, та члени їхніх сімей, основне місце проживання яких було 
в Україні до 24 лютого 2022 року. 

Хто такі члени сім'ї? 

• Чоловік або дружина чи неодружений офіційний партнер, які перебувають у 
стабільних стосунках відповідно до бельгійського законодавства щодо 
іноземців. 

• Неодружені неповнолітні діти, включаючи дітей чоловіка або дружини, 
незалежно від того законні вони, народжені поза шлюбом чи усиновлені. 

• Інші близькі родичі, які проживали в сім'ї на момент обставин, пов'язаних з 
масовим напливом переміщених осіб, і які тоді були повністю або переважно 
на її утриманні. 

Особи без громадянства та громадяни третіх країн 

• Громадяни третіх країн, які легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 
року на підставі дійсного дозволу на постійне проживання і не можуть 
повернутися до своєї країни або регіону  в безпечних і стійких умовах. 

Куди звернутися за тимчасовим захистом? 

У реєстраційний центр за адресою: 

Адреса нового реєстраційний центр: 

БРЮССЕЛЬ ЕКСПО ПАЛАЦ 8 -ХЕЙЗЕЛ ВЕРРЕГА 
BRUSSELS EXPO PALAIS 8 - HEYSEL VERREGAT 

О котрій годині? 

О 8:30 ранку 

Хто подає запит? 

Кожна особа, яка бажає скористатися тимчасовим захистом, повинна особисто 
з'явитися в Борде з документами, які підтверджують, що вона належить до однієї 
з категорій, згаданих вище. 

Процедура 

• Реєстрація 

https://dofi.ibz.be/en/themes/ukraine/registration-centre
https://dofi.ibz.be/en/themes/ukraine/registration-centre
https://dofi.ibz.be/en/themes/ukraine/registration-centre
https://dofi.ibz.be/en/themes/ukraine/registration-centre
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Ідентифікаційні дані. 

Біометричні дані (відбитки пальців). 

Копії наявних у вас документів, які підтверджують, що ви належите до однієї з 
категорій, згаданих вище. 

• Свідоцтво про тимчасовий захист 

За умови виконання умов для надання тимчасового захисту видається посвідчення. 

• Після цього ви повинні звернутися до муніципальної адміністрації за місцем 
проживання з цим свідоцтвом. 

• Муніципальна адміністрація видає власнику свідоцтва посвідку на 
проживання для вихідців з третіх країн, яких визнано або яким дозволено 
обмежений на більше трьох місяців термін перебування (картка «А. Обмежене 
перебування») 

• Картка А 

• Картка А дійсна протягом 1 року з дня впровадження режиму тимчасового 
захисту (тобто з 04.03.2022 по 04.03.2023) 

• Термін її дії може бути продовжений двічі на 6 місяців, якщо своїм рішенням 
Рада Європейського Союзу не припиняє режим тимчасового захисту 
достроково. 

• Робота 

Особи, яким дозволено перебування в якості осіб під тимчасовим захистом, мають 
право працювати за умови наявності у них дозволу на проживання (картка А, 
зазначена вище або додаток 15 до видачі картки А). 

Чи можна подати заявку про міжнародний захист? 

Так. Проте розгляд клопотання про міжнародний захист особи, яка вже перебуває під 
тимчасовим захистом, призупиняється до припинення дії режиму тимчасового 
захисту. 
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Step by Step Guide for Ukrainian Refugees to Register in Belgium for Temporary Protection

(in English and Ukrainian)



Покроковий посібник для українських біженців щодо реєстрації в Бельгії на тимчасовий захист



(англійською та українською мовами)



Registration Centre : Online ticketing

As of now, you may sign up online for an appointment at the Registration Centre at Hall 8 (Brussels Expo, Heysel). This will guarantee that you will be able to be registered for asylum the day you come.  Queues may still be possible, depending on the crowd on the day. 

Practical details:

		Go to the site www.register-ukraine.be



		In order to register, you must go through a Belgian IP address.  This means you must use a SIM card from a Belgian operator, or you must be connected to a Belgian wifi.



		Fill in the form and book a time slot in order to register yourself and your family.



		You will receive a QR code by email. Check your Spam folder



		Arrive for your appointment at the registration centre with your QR code and your identity papers.



		Join the special queue for this purpose.  Your QR code will be scanned at the entrance and the exit of the registration centre.





Реєстраційний центр: Запис oнлайн 

 Ви можете зареєструватися зараз онлайн, щоб записатися на прийом у реєстраційному центрі в Palais 8 (Brussels Expo, Heysel). Це гарантує вашу реєстрацію для отримання тимчасового захисту в день вашого прибуття. Залежно від кількості людей, можливі черги.

 Як саме? :

		 Зайдіть на сайт www.register-ukraine.be



		Для реєстрації необхідно мати бельгійську IP-адресу. Тобто SIM-карту від бельгійського оператора або підключення до бельгійського Wi-Fi.



		Заповніть форму та забронюйте час, щоб ви могли зареєструватися зі своєю родиною.



		Отримайте QR-код електронною поштою.  Не забудьте перевірити свій спам.



		З'явiться на прийом до реєстраційний центр зі своїм QR-кодом та документами, що посвідчують особу.



		Станьте у спеціально передбачену для цього чергу. Ваш QR-код буде відскановано на вході та виході з реєстраційний центр.







Address for the new registration centre: BRUSSELS EXPO HALL PALAIS/HALL 8 - HEYSEL VERREGATImportant Message

		From Monday 14/03, Brussels Expo, Palais 8 (Heysel) will become the registration centre for Ukrainians.



		The registration centre is open from 8.30 am to 5.30 pm, 7 days a week, and can be reached by metro line 6, stop Heysel



		In the interest of the homeless, if you have an accommodation, we ask you to be patient before registering for the benefit of vulnerable compatriots. 



		People who have registered at the registration centre in Bordet do not have to come back to the registration centre in Palais 8 (Heysel).



		www.info-ukraine.be





ПОВІДОМЛЕННЯ УКРАЇНЦЯМ 

		З понеділка, 14/03, Brussels Expo, зал 8 (Heysel) стане реєстраційним центром,  для українців.



		Реєстраційний центр працює з 8:30 до 17:30, 7 днів на тиждень, до нього можна дістатися по  лінії метро 6, зупинка Heysel.



		В інтересах людей без житла, якщо воно у вас є, просимо набратися терпіння перед реєстрацією, і це на благо незахищених співвітчизників. 



		Люди, які зареєструвалися в реєстраційному центрі Bordet, не повинні повторно звертатися до реєстраційний центр за адресою Palais 8 (Heysel).



		www.info-ukraine.be





Make an appointment at the registration centre reserved for UkrainiansYou can register alone or with your family members for the same time slot  Copy the url below into your web browser to make an appointment: Скопіюйте наведену нижче URL-адресу у свій веб-браузер, щоб призначити зустріч:



 Запишіться на прийом до реєстраційного центру, зарезервованого для українців | IBZ Fedasil Register Ukraine (register-ukraine.be)attention		You must have:

		a Ukrainian identity document (passport or national identity card)



		a Ukrainian long-term residence permit



		recognized refugee or stateless status.







		Your ID will be verified at the entrance of the registration centre.



		If you do not have any form of ID, kindly go to the Ukrainian Embassy in Belgium.



		





		Ви повинні мати:

		документ, що посвідчує особу України (паспорт або національне посвідчення особи)



		дозвіл на довгострокове проживання в Україні



		визнаний статус біженця або особи без громадянства.







		Ваш документ, що посвідчує особу, буде перевірено на вході в реєстраційний центр.



		Якщо у вас немає документа, що посвідчує особу, зверніться до Посольства України в Бельгії.











Temporary Protection for Ukrainians and their families

A European directive transposed into Belgian law provides for minimum standards for granting temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons on the territory of the European Union.



WHO?

		Ukrainian nationals residing in Ukraine and their family members



		third country nationals or stateless persons enjoying protection in Ukraine and their family members.



		If you already have a shelter in Belgium, you are asked to wait with your registration for temporary protection. You can legally stay in Belgium for three months with your passport.



		If you need a place to stay. Crisis accommodation can be provided after registration for temporary protection.





HOW?

		with your Ukrainian identity documents



		report in person at the registration center  at 8.30 a.m. to apply for temporary protection.

Address for the new registration centre: BRUSSELS EXPO HALL PALAIS/HALL 8 - HEYSEL VERREGAT





Registration is carried out and a temporary protection certificate is issued if the conditions for granting temporary protection are fulfilled.

With this attestation, the municipal administration of the place of residence issues to the person an A card valid until March 4, 2023.



Реєстраційний центр: Запис oнлайн 

 Ви можете зареєструватися зараз онлайн, щоб записатися на прийом у реєстраційному центрі в Palais 8 (Brussels Expo, Heysel). Це гарантує вашу реєстрацію для отримання тимчасового захисту в день вашого прибуття. Залежно від кількості людей, можливі черги.

 Як саме? :

		 Зайдіть на сайт www.register-ukraine.be



		Для реєстрації необхідно мати бельгійську IP-адресу. Тобто SIM-карту від бельгійського оператора або підключення до бельгійського Wi-Fi.



		Заповніть форму та забронюйте час, щоб ви могли зареєструватися зі своєю родиною.



		Отримайте QR-код електронною поштою.  Не забудьте перевірити свій спам.



		З'явiться на прийом до реєстраційний центр зі своїм QR-кодом та документами, що посвідчують особу.



		Станьте у спеціально передбачену для цього чергу. Ваш QR-код буде відскановано на вході та виході з реєстраційний центр.





Адреса нового реєстраційний центр: БРЮССЕЛЬ ЕКСПО ПАЛАЦ 8 -ХЕЙЗЕЛ ВЕРРЕГА BRUSSELS EXPO PALAIS 8 - HEYSEL VERREGAT

		З понеділка, 14/03, Brussels Expo, зал 8 (Heysel) стане реєстраційним центром, зарезервованим для українців.



		Реєстраційний центр працює з 8:30 до 17:30, 7 днів на тиждень, до нього можна дістатися на лінії метро 6, зупинка Heysel.



		В інтересах людей без житла, якщо воно у вас є, просимо набратися терпіння перед реєстрацією, і це на благо незахищених співвітчизників. 



		Люди, які зареєструвалися в реєстраційному центрі Bordet, не повинні повторно звертатися до реєстраційний центр за адресою Palais 8 (Heysel).



		www.info-ukraine.be





		Українці в Бельгії



		Я вже живу в Бельгії: ваш дозвіл на проживання або візу можна продовжити до тих пір, поки ви не зможете повернутися до своєї країни.



		Громадяни України, які мають біометричний паспорт, можуть перебувати в Бельгії без візи 90 днів. Цей 90-денний термін може бути продовжений максимум до 180 днів, якщо ситуація в Україні не дозволяє безпечно повернутися після закінчення цих 90 днів.



		Громадяни України, які не мають біометричного паспорта, але отримали візу до Бельгії, також можуть отримати продовження терміну дозволеного перебування до 180 днів максимум.



		Громадяни України, які мають дозвіл на проживання в Бельгії на обмежений термін і які більше не відповідають умовам для поновлення свого дозволу (картка А), можуть отримати продовження терміну дозволеного перебування на 180 днів максимум.



		Коротше кажучи, громадянам України, які регулярно перебувають або прибули до Бельгії і які через ситуацію в їхній країні залишаються довше встановленого терміну перебування, хвилюватися не варто.



		Проте їм радять негайно звернутися до муніципальної адміністрації за місцем проживання, аби попросити продовжити термін перебування.



		Якщо ви хочете подати заяву на отримання статусу тимчасового захисту, вас просять зачекати, якщо ваше перебування в Бельгії покривається іншим документом.





		Я щойно прибув до Бельгії:



		громадяни України здебільшого звільнені від необхідності мати візу. Таким чином, ви можете легально перебувати в Бельгії протягом 3 місяців. Ви повинні звернутися до муніципальної адміністрації за місцем свого проживання для врегулювання формальностей щодо свого перебування в Бельгії. Більше інформації



		Бажано не подавати заяву про надання притулку в Бельгії (прохання про міжнародний захист), а вибрати статус тимчасового захисту для українців. Більше інформації





ІНФОРМАЦІЙНА БРОШУРА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ПРОСЯТЬ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ В БЕЛЬГІЇ

Що таке тимчасовий захист?Це виняткова процедура, визначена європейською директивою: Директива Ради Європи 2001/55/РЄ від 20 липня 2001 року про мінімальні стандарти надання тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб та заходів, спрямованих на забезпечення балансу між зусиллями держав-членів щодо прийому цих осіб і наслідками такого прийому. Ця директива була транспонована в бельгійське законодавство.

Впровадження режиму тимчасового захисту вимагає спеціального рішення Ради Європейського Союзу.

Своїм рішенням про виконання від 4 березня 2022 року Рада Європейського Союзу відзначила факт масового напливу переміщених осіб до ЄС, які були змушені покинути Україну через збройний конфлікт. У цьому рішенні також вказуються групи осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.

На кого поширюється рішення про тимчасовий захист?		Вихідці з України та члени їхніх сімей, основне місце проживання яких було в Україні до 24 лютого 2022 року.



		Особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні, та члени їхніх сімей, основне місце проживання яких було в Україні до 24 лютого 2022 року.





Хто такі члени сім'ї?		Чоловік або дружина чи неодружений офіційний партнер, які перебувають у стабільних стосунках відповідно до бельгійського законодавства щодо іноземців.



		Неодружені неповнолітні діти, включаючи дітей чоловіка або дружини, незалежно від того законні вони, народжені поза шлюбом чи усиновлені.



		Інші близькі родичі, які проживали в сім'ї на момент обставин, пов'язаних з масовим напливом переміщених осіб, і які тоді були повністю або переважно на її утриманні.





Особи без громадянства та громадяни третіх країн		Громадяни третіх країн, які легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі дійсного дозволу на постійне проживання і не можуть повернутися до своєї країни або регіону  в безпечних і стійких умовах.





Куди звернутися за тимчасовим захистом?У реєстраційний центр за адресою:

Адреса нового реєстраційний центр:

БРЮССЕЛЬ ЕКСПО ПАЛАЦ 8 -ХЕЙЗЕЛ ВЕРРЕГА

BRUSSELS EXPO PALAIS 8 - HEYSEL VERREGAT

О котрій годині?О 8:30 ранку

Хто подає запит?Кожна особа, яка бажає скористатися тимчасовим захистом, повинна особисто з'явитися в Борде з документами, які підтверджують, що вона належить до однієї з категорій, згаданих вище.

Процедура		Реєстрація





Ідентифікаційні дані.

Біометричні дані (відбитки пальців).

Копії наявних у вас документів, які підтверджують, що ви належите до однієї з категорій, згаданих вище.

		Свідоцтво про тимчасовий захист





За умови виконання умов для надання тимчасового захисту видається посвідчення.

		Після цього ви повинні звернутися до муніципальної адміністрації за місцем проживання з цим свідоцтвом.



		Муніципальна адміністрація видає власнику свідоцтва посвідку на проживання для вихідців з третіх країн, яких визнано або яким дозволено обмежений на більше трьох місяців термін перебування (картка «А. Обмежене перебування»)





		Картка А





		Картка А дійсна протягом 1 року з дня впровадження режиму тимчасового захисту (тобто з 04.03.2022 по 04.03.2023)



		Термін її дії може бути продовжений двічі на 6 місяців, якщо своїм рішенням Рада Європейського Союзу не припиняє режим тимчасового захисту достроково.





		Робота





Особи, яким дозволено перебування в якості осіб під тимчасовим захистом, мають право працювати за умови наявності у них дозволу на проживання (картка А, зазначена вище або додаток 15 до видачі картки А).

Чи можна подати заявку про міжнародний захист?Так. Проте розгляд клопотання про міжнародний захист особи, яка вже перебуває під тимчасовим захистом, призупиняється до припинення дії режиму тимчасового захисту.













