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NEW 

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

(in English and Ukrainian) 
 

NEW REGISTRATION ADDRESS: 40 Place Victor Horta, 1060 Bruxelles. 
 

 
 

(англійською та українською мовами) 
Реєстраційний центр: Запис oнлайн  

 Ви можете зареєструватися зараз онлайн, щоб записатися на прийом у реєстраційному 
центрі в 40 Place Victor Horta, 1060 Bruxelles.. 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. 

  

Починаючи з  24 жовтня 2022 року Реєстраційний центр надання тимчасового 
захисту змінює своє місцезнаходження. Його нова адреса : 40 Place Victor 
Horta, 1060 Bruxelles. 

  

 Реєстраційний центр міграційної служби з надання тимчасового захисту буде 
відчинено з понеділка по п’ятницю з 8год 30 хв до 16 год. З нагоди свята Всіх 
святих центр буде зачинено 31/10 і 1/11. 

 Години роботи будуть пристосовані до кількості запитів. 
 Особи, що супроводжують в Реєстраційний центр не допускаються. 

Покроковий посібник для українських біженців щодо 

реєстрації в Бельгії на тимчасовий захист 
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 Радимо не приходити в Центр реєстрації з вашими домашніми тваринами. Якщо 
у вас дійсно немає іншої можливості, просьба залишити їх надворі в спеціально 
відведеному для цього місці. 

 www.info-ukraine.be 

реєстраційний центр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Registration centre UKR(This hyperlink opens a new window) 
2. Registration centre En(This hyperlink opens a new window) 
3. Registration centre Fr(This hyperlink opens a new window) 
4. Registration centre NL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Make an appointment at the registration centre 
reserved for Ukrainians – Mandatory before going 
to the registration centre 
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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 
 

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

додати текст, доступ до якого буде здійснено за створеним посиланням: 

Щоб визначити, чи можливе повернення до країни походження в безпечних і стійких 
умовах, під час подання заяви про тимчасовий захист проводиться коротка співбесіда. 
Заінтересована особа має самостійно надати prima facie докази того, що вона не може 
повернутися до своєї країни походження в безпечних і тривалих умовах. Заінтересована 
особа повинна надати всі наявні в її розпорядженні елементи, які підтверджують її особу, 
громадянство, її проживання в Україні, а також причини, на які посилається у зв’язку з 
тим, що вона не може повернутися до країни походження в безпечних і тривалих умовах. 

Після співбесіди відповідній особі надається підтвердження реєстрації. Цей документ 
підтверджує, що відповідна особа звернулася до Реєстраційного центру Імміграційної 
служби, де реєструвалась заява про отримання посвідки на проживання внаслідок 
тимчасового захисту. 

Потім Офіс іноземних громадян розглядає заяву і на основі всіх елементів у справі 
приймає рішення, чи розглядається відповідна особа для отримання тимчасового 
захисту. Про це рішення повідомляється особі та може бути предметом оскарження до 
Ради з розгляду справ іноземців без відкладення. 

Якщо відповіднa особa не відповідає умовам для отримання тимчасового захисту, це не 
впливає на її право подати заяву про міжнародний захист. Більше інформації про 
процедуру міжнародного захисту можна знайти тут. (натиснувши «вчора», ви повинні 
вийти на Verzoek om internationale bescherming / Demande de protection internationale 
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Громадяни третіх країн, які бажають повернутися до країни походження, можуть 
отримати підтримку через Fedasil | Voluntary Return (retourvolontaire.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: 

 

 

 
 
 
 
 
 

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: 
 

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

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

o дозвіл на довгострокове проживання в Україні 
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o  визнаний статус біженця або особи без громадянства.  
 

 
 

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 40 Place Victor Horta, 1060 
Bruxelles. 
   

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

 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. 
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