
 

 

 
 

                                                                     ПРАВОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДАНСЬКОЇ РАДИ:  Випуск 76 
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1. Кабінет Міністрів Скасував Вимоги Щодо Обліку та Звітності для Благодійної Допомоги 

5 березня 2022 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 202, якою скасовуються встановлені 

законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги. Ці вимоги 

скасовуються для юридичних та фізичних осіб — резидентів і нерезидентів. Ця постанова діятиме протягом 

воєнного стану та стане корисною для роботи міжнародних урядових та неурядових організацій, неприбуткових 

організацій місцевого рівня та волонтерських об’єднань, які надають гуманітарну допомогу населенню.    

2. Кабінет Міністрів Визнав Пальне для Транспортних Засобів Гуманітарною Допомогою  

9 березня 2022 року Кабінет Міністрів видав постанову № 238 щодо визнання пального для транспортних 

засобів гуманітарною допомогою. Відповідальними за розподіл гуманітарної допомоги у вигляді пального є 

Міністерство економіки та Державне агентство резерву. Така гуманітарна допомога безоплатно надається 

Збройним Силам, військовим формуванням, перевізникам гуманітарної допомоги та іншим організаціям, які 

задовольняють потреби населення. Перелік таких організацій затверджується Міністерством економіки.  

Щоб отримати пальне у якості гуманітарної допомоги, організації мають звернутися до Міністерства економіки 

із листами-запитами. Вони зможуть отримати пальне на автозаправних станціях мереж, які висловили свою 

згоду Міністерству економіки на видачу такої допомоги. Станом на 11 березня 2022 року, список організацій, 

які мають право на отримання пального на автозаправних станціях, не було опубліковано.  

3. Кабінет Міністрів Прибрав Усі Перешкоди для Імпорту Гуманітарної Допомоги на Період 

Воєнного Стану 

1 березня 2022 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 174, якою спрощуються митні процедури щодо 

імпорту гуманітарної допомоги на період воєнного стану. За новою процедурою вносяться наступні зміни:  

До Після 

Міністерство соціальної політики відповідало 

за визнання товарів гуманітарною допомогою 
Визнання не потрібно 

Отримувачі гуманітарної допомоги мали бути 

зареєстровані у Єдиному Реєстрі 

Отримувачів Гуманітарної Допомоги 

Реєстрація не потрібна 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-otrimannya-vikoristannya-obliku-ta-zvitnosti-blagodijnoyi-dopomogi-202
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-viznannya-tovariv-gumanitarnoyu-dopomogoyu-ta-yih-vikoristannya-v-umovah-voyennogo-stanu-238
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-propusku-gumanitarnoyi-dopomogi-cherez-mitnij-kordon-ukrayini-v-umovah-voyennogo-stanu-174
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Донори були зобов’язані надати необхідні 

ліцензії та документальне підтвердження 

щодо якості та безпеки товарів 

Донори мають подати лише декларацію за 

формою за місцем перетину митного 

кордону 

(Зміни від 9 березня 2022 року, Постанова 

№ 235) 

4. Кабінет Міністрів Надасть Фінансову Допомогу Працівникам та Фізичним Особам-

Підприємцям 

4 березня 2022 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 199, відповідно до якої надаватиметься фінансова 

допомога офіційно оформленим працівникам та фізичним особам-підприємцям. Такі особи отримають 

одноразову допомогу у розмірі 6500 гривень.  

Хто має право на фінансову допомогу? 

Працівник Фізична Особа-Підприємець 

Офіційно працевлаштовані на умовах 

трудового договору (контракту), гіг-

контракту, іншого цивільно-правового 

договору, на інших підставах, передбачених 

законом 

 Перебуває на обліку як платник ЄСВ в 

окремих адміністративно-територіальних 

одиницях за переліком, що 

затверджується КМУ за поданням ДСНС; 

 Подав податкову звітність за IV квартал 

2021 р. або річну звітність за 2021 рік; 

 Не є бюджетною установою, фондом 

загальнообов’язкового державного 

страхування. 

 

Працедавець (Страхувальник): 

 Перебуває на обліку як платник ЄСВ в 

окремих адміністративно-територіальних 

одиницях за переліком, що затверджується 

КМУ за поданням ДСНС; 

 Подав податкову звітність за IV квартал 

2021 р. або річну звітність за 2021 рік; 

 Не є бюджетною установою, фондом 

загальнообов’язкового державного 

страхування 

Як отримати фінансову допомогу?  

1) Завантажте додаток «Дія» на свій телефон та пройдіть електронну ідентифікацію;  

2) Оберіть «єПідтримка» у додатку «Дія»;  

3) Відкрийте рахунок «єПідтримка» у банку-партнері Міністерства цифрової трансформації (список 

банків див. тут);  

4) Подайте заяву на отримання фінансової допомоги у додатку «Дія» (Введіть ім’я/прізвище, дату 

народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер 

паспорта, номер банківського рахунку у форматі IBAN).  

Програма «єПідтримка» доступна у 14 областях. Розпорядженням № 204-р від 6 березня 2022 року та 

розпорядженням № 213-р від 11 березня 2022 року встановлено перелік такий областей.  

 

 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/621/f4c/2ba/621f4c2bacbb7571896249.docx
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-1-bereznya-2022-r-174-235
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-1-bereznya-2022-r-174-235
https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-nadannya-u-2022-roci-zastrahovanim-osobam-odnorazovoyi-materialnoyi-dopomogi-u-zvyazku-iz-vtratoyu-chastini-zarobitnoyi-plati-dohodu-robota-ekonomichna-diyalnist-yakih-timchasovo-199
https://e-aid.diia.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2022-%D1%80#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-u-dodatok-do-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-6-bereznya-2022-r-204-213-
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5. Кабінет Міністрів Затвердив Перелік Товарів, які Визнаються Гуманітарною Допомогою  

7 березня 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 224, яка встановлює перелік товарів, що 

визнаються гуманітарною допомогою на період воєнного стану. Цей перелік здебільшого включає в себе їжу, 

товари першої необхідності, технічне та медичне обладнання, одяг та ін. Прийняття цієї постанови означає, що 

такі товари не треба бути окремо визнавати гуманітарною допомогою кожен при перетині кордону України 

(наприклад, через Міністерство соціальної політики). Із переліком можна ознайомитися тут.  

6. Кабінет Міністрів Запровадив Процедуру Відстрочки від Призову  

3 березня 2022 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 194, якою запроваджується процедура відстрочки 

від призову для військовозобов’язаних осіб певних професій. Особи наступних категорій можуть отримати таку 

відстрочку:  

 Працівники органів державної влади або інших державних органів;  

 Працівники підприємств, установ, організацій, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших 

військових формувань або населення;  

 Працівники банків, що залучаються до роботи (здійснення операцій) в умовах особливого періоду. 

Важливо звернути увагу на те, що у другу категорію входять працівники підприємств, установ, організацій, які 

задовольняють потреби населення. Це положення можна зрозуміти як таке, яке дозволяє отримати відстрочку 

від призову працівникам гуманітарних організацій.  

Процедура бронювання військовозобов’язаних виглядає наступним чином:  

1) Органи державної влади або інші державні органи подають Міністерству економіки списки осіб 

(форму листа див. тут), які мають отримати відстрочку від призову. Цей список має бути 

погоджено із Міністерством оборони;  

2) Міністерство економіки узагальнює подані списки та приймає відповідне рішення. Таке рішення 

має бути прийнято протягом одного дня;  

3) Копія рішення надсилається Міністерству оборони та органам, які надали списки;  

4) Орган державної влади або інший державний орган видає військовозобов’язаному витяг з наказу 

Міністерства економіки;  

5) Міністерство оборони через Генеральний штаб Збройних Сил інформує територіальні центри 

комплектування та соціальної підтримки про рішення Міністерства економіки протягом одного 

дня.  

Для військовозобов’язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів 

гуманітарної допомоги, встановлено окрему процедуру бронювання. Рішення щодо таких осіб приймає 

Міністерство інфраструктури або місцеві військові адміністрації. Ці органи надсилають до Адміністрації 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku-kategorij-tovariv-shcho-viznayutsya-gumanitarnoyu-dopomogoyu-bez-zdijsnennya-proceduri-viznannya-takih-tovariv-gumanitarnoyu-dopomogoyu-u-kozhnomu-224
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/622/853/4a3/6228534a3933d459305599.doc
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-bronyuvannya-vijskovozobovyazanih-v-umovah-pravovogo-rezhimu-voyennogo-stanu-194
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/622/36b/b6a/62236bb6a2e4a905550887.doc
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-3-bereznya-2022-r-194-218
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Державної прикордонної служби рішення про бронювання для забезпечення вільного пересування для таких 

водіїв.  

Відстрочка від призову надається строком на шість місяців.  

Відстрочка підлягає анулюванню у разі:  

 Закінчення строку її дії;  

 Завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації щодо 

задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення;  

 Ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації; 

 Звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, 

підприємства, установи, організації.  

Процедура бронювання військовозобов’язаних для підприємств, установ, організацій які задовольняють потреби 

Збройних Сил, інших військових формувань або населення не є чіткою. Однак, Міністерство аграрної 

політики та продовольства просить представників бізнесу в аграрній сфері надавати списки для бронювання 

військовозобов’язаних до міністерства.  

7. Президент Створив Координаційний Штаб з Гуманітарних та Соціальних Питань  

2 березня 2022 року Президент підписав Указ № 93/2022, за яким утворюється Координаційний Штаб з 

Гуманітарних та Соціальних Питань. Метою створення цього Штабу є ефективна співпраця із військовими 

адміністраціями та дипломатичними представництвами іноземних держав щодо гуманітарної допомоги. 

Головою Штабу визначено Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. 

8. Кабінет Міністрів Утворив Координаційний центр із забезпечення продовольчими 

продуктами, ліками, питною водою та пальним 

28 лютого 2022 року Кабінет Міністрів своїм розпорядженням № 196-р утворив Координаційний центр із 

забезпечення продовольчими продуктами, ліками, питною водою та пальним. Центр складається із 

представників уряду та бізнесу (здебільшого постачальників їжі та ліків). Співголовами Центру є Перший віце-

прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та заступник Керівника Офісу Президента України Ростислав 

Шурма.  

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, метою Центру є створення 

«механізмів стабільного постачання продуктів харчування, ліків та товарів першої необхідності». 

9. Кабінет Міністрів Ухвалив Порядок Надання Гуманітарної Допомоги у Вигляді Пожертв, 

Отриманих Урядом 

7 березня 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 220, якою встановлюється Порядок щодо 

отримання та використання гуманітарної допомоги у вигляді пожертв, отриманих Урядом. Будь-який такий 

внесок від фізичної чи юридичної особи, у національній чи іноземній валюті, буде зберігатися на банківському 

рахунку, який вже відкрив та слідкує за його діяльністю Національний Банк. Спеціальна комісія Міністерства 

https://www.facebook.com/mapfu2021/posts/267069065608717
https://www.facebook.com/mapfu2021/posts/267069065608717
https://www.president.gov.ua/documents/932022-41489
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-koordinacijnogo-centru-iz-zabezpechennya-prodovolchimi-produktami-likami-pitnoyu-vodoyu-ta-palnim-196-
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/2/683104/
https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-nadannya-gumanitarnoyi-ta-inshoyi-dopomogi-civilnomu-naselennyu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini-220
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соціальної політики під головуванням заступника Міністра соціальної політики відповідає за розподіл коштів 

між місцевими органами влади, військовими адміністраціями, санаторіями, підприємствами, установами, 

організаціями, благодійними та гуманітарними організаціями.  

Кошти з банківського рахунку можуть бути використані виключно для задоволення продовольчих потреб, 

забезпечення медичними засобами цивільного населення у місцевості, де ведуться бойові дії, забезпечення 

гуманітарною допомогою, евакуацію населення та ін. 

10. Кабінет Міністрів Надає Відстрочення Сплати Митних Платежів за Їжу та Товари Першої 

Необхідності 

9 березня 2022 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 236, за якою надається відстрочення сплати 

митних платежів за їжу та товари першої необхідності. Такими товарами є ліки, медичне обладнання, товари 

критичного імпорту та військового призначення. Відстрочення сплати митних платежів діятиме на період 

воєнного стану. Імпортерам потрібно лише надати письмову заяву про відстрочення сплати митних платежів та 

митну декларацію за місцем перетину митного кордону або до митному органу.   

11. Кабінет Міністрів Змінив Правила Державної Реєстрації на Період Воєнного Стану 

6 березня 2022 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 209, якою встановлюються нові правила щодо 

проведення різних видів державної реєстрації на період воєнного стану. Такими змінами є наступні:  

 Державна реєстрація може бути проведена лише особами, спеціально визначеними Міністерством 

юстиції;  

 Державна реєстрація може бути проведена на основі електронних документів за умови підписання 

їх з використанням кваліфікованого електронного підпису заявника;  

 Державна реєстрація може відбуватися незалежно від місця розташування об’єкта власності, 

юридичної або фізичної особи, громадської організації;  

Скасовано сплату адміністративного збору за реєстрацію благодійних та інших організацій, які 

надають допомогу Збройним Силам, іншим військовим формування та постраждалим від 

збройного конфлікту. 

12. Кабінет Міністрів Дозволив Продовжити Дію Закордонного Паспорта на П’ять Років 

28 лютого 2022 року Кабінет Міністрів видав постанову № 170, якою дозволяється продовження дії 

закордонного паспорта на п’ять років для громадян України. Власник паспорта може продовжити строк його дії 

в органі Державної Прикордонної Служби України або дипломатичному/консульському представництві України 

за кордоном.   

Ця Постанова також встановлює нові правила щодо внесення даних про неповнолітніх дітей до закордонного 

паспорта. Це також можна зробити в органі Державної Прикордонної Служби України або 

дипломатичному/консульському представництві України за кордоном. Для цього один із батьків або законний 

представник дитини повинен надати наступні документи:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2022-%D0%BF#n14
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-derzhavnoyi-reyestraciyi-v-umovah-voyennogo-stanu-ta-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-28-lyutogo-2022-r-164-209
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-vnesennya-informaciyi-do-pasporta-gromadyanina-ukrayini-dlya-viyizdu-170
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 Закордонний паспорт;  

 Заяву за формою (Додаток 1);  

 Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий 

компетентними органами іноземної держави (У разі відсутності свідоцтва - витяг з Державного 

реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження);  

 Дві фотокартки дитини (3,5см х 4,5см); 

 Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.  

13. Уряд Створив Можливості для Отримання Пенсій та Соціальних Виплат без Відкриття 

Рахунку в Комерційному Банку 

26 лютого 2022 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 162, якою встановлюється процедура отримання 

коштів у відділеннях АТ «Ощадбанк» та «Укрпошта». Процедура застосовується у наступних випадках: 1) Якщо 

банки (крім державних) прийняли рішення не перераховувати кошти до певних локацій; 2) якщо особа змінила 

місце свого проживання.  

Особа, яка змінила місце свого проживання, може отримати пенсію або соціальні виплати через відділення АТ 

«Ощадбанк» (тобто державний банк) або ж через відділення «Укрпошти». 

Щоб отримати пенсію чи соціальні виплати за новими правилами, необхідно звернутися до місцевого 

представництва Пенсійного Фонду, особисто, засобами телекомунікаційного зв’язку, або через електронний 

кабінет та повідомити про зміну місця проживання. Після цього особа має надати свій паспорт та 

індивідуальний  номер облікової картки платника податків у відділенні АТ «Ощадбанк» або «Укрпошта».  

14. Кабінет Міністрів Заборонив Нараховувати Штрафи за Несплату Комунальних Послуг 

5 березня 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 206, якою забороняється нарахування та стягнення 

штрафів за несплату комунальних послуг. Більше того, цією постановою забороняється припинення/зупинення 

надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати. 

15. Президент Підписав Закон про Посилення Покарання за Державну Зраду та Диверсії в 

Умовах Воєнного Стану  

4 березня 2022 року Президент підписав Закон № 2113-ІХ, яким вносяться зміни до Кримінального Кодексу 

щодо посилення покарання за державну зраду та диверсії в умовах воєнного стану.  

(Див. таблицю на наступній сторінці) 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/96/f514016n80.docx
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-osoblivosti-viplati-ta-dostavki-pensij-groshovih-dopomog-na-period-vvedennya-voyennogo-stanu-162-260222
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-oplati-zhitlovo-komunalnih-poslug-v-period-voyennogo-stanu-206
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2113-IX#Text
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До Зараз 

Амністія могла бути застосована до осіб, визнаних 

винними у вчиненні державної зради та/чи диверсії 
Амністія не може бути застосована до 

осіб, визнаних винними у вчиненні 

державної зради та/чи диверсії 

Державна зрада карається позбавленням волі на 

строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з 

конфіскацією майна або без такої 

Державна зрада карається позбавленням 

волі на строк п’ятнадцять років або 

довічним позбавленням волі з 

конфіскацією майна 

Диверсія карається позбавленням волі на строк від 

десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна 

або без такої 

Диверсія, вчинена в умовах воєнного 

стану або у період збройного конфлікту, 

карається позбавленням волі на строк 

п’ятнадцять років або довічним 

позбавленням волі з конфіскацією майна 

16. Рада Європейського Союзу ввела в дію Директиву про надання тимчасового захисту 

4 березня 2022 року Рада міністрів Європейського Союзу (ЄС) ввела в дію Директиву 2001/55/ЄС від 20 липня 

2001 року про тимчасовий захист та оголосила режим тимчасового захисту для осіб, які тікають з України у 

пошуках безпечного місця в країнах ЄС. Щоб дізнатися більше, перейдіть за цим посиланням1
. Тимчасовий 

захист застосовуватиметься до таких осіб: 

• Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року; 

• Особи без громадянства, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року 

• Громадяни третіх країн, якщо вони були законними постійними жителями України і не мають 

можливості повернутися до країни походження за безпечних і довготривалих умов 

• Члени сім'ї (тобто чоловік, дружина, постійний партнер, неповнолітні неодружені діти або інші близькі 

родичі, які перебувають на утриманні особи) зазначених вище осіб. 

Нижче наведено основні особливості механізму тимчасового захисту: 

• Тимчасовий захист надається терміном на один рік. Якщо умови не зміняться, цей термін буде 

автоматично поновлено на два 6-місячні терміни до 4 березня 2024 року. Рада може вирішити 

продовжити його ще на один рік до 4 березня 2025 року. 

• Тимчасовий захист надається на підставі заяви. 

• Особа може подорожувати до будь-якої країни ЄС і шукати там тимчасового захисту. Проте особа може 

користуватися своїми правами лише в країні, яка видала посвідку на проживання. 

• Особа матиме право на роботу, право отримати житло, право на соціальну допомогу та медичне 

обслуговування, неповнолітні також матимуть право на освіту. 

 

                                                   
1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-
ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#onward-travel-in-the-eu 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#onward-travel-in-the-eu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en%23onward-travel-in-the-eu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en%23onward-travel-in-the-eu
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Для того, щоб офіційно отримати доступ до тимчасового захисту, після перетину кордону особа повинна 

звернутися до органів влади або відділу поліції країни її кінцевого призначення. Кожна країна-член ЄС матиме 

власне національне законодавство або схему імплементації Директиви ЄС. Таким чином,  рамки тимчасового 

захисту можуть відрізнятися від країни до країни. Загалом, держави-члени можуть встановлювати заходи, що 

дають більші гарантії для осіб, які потребують тимчасового захисту. Однак країни не мають права надавати 

менше гарантій, ніж встановлено Директивою ЄС. 

Нижче наведено перелік країн, які станом на 11 березня, запровадили тимчасовий захист або перебувають 

у процесі його впровадження: Бельгія, Хорватія, Данія (в процесі відповідно до спеціального закону для 

біженців з України), Естонія, Фінляндія, Франція (в процесі), Німеччина
2
, Греція

3
, Угорщина

4
, Ісландія (у формі 

колективного захисту), Ірландія
5
, Італія, Литва, Люксембург

6
, Португалія, Польща (через національний закон 

про допомогу громадянам України), Словаччина, Іспанія, Швеція, Швейцарія
7
. Для отримання додаткової 

інформації натисніть тут. 

Люди, які звертаються за тимчасовим захистом, можуть подати заяву на міжнародний захист (тобто притулок – 

статус біженця або додатковий захист) у будь-який час. Прохання про надання притулку (статус біженця) має 

багато наслідків, включаючи обмеження на пересування в країнах-членах ЄС. Особам, які зацікавлені в наданні 

притулку, варто додатково проконсультуватися  з юристом. У таблиці нижче наведено загальне порівняння 

тимчасового захисту та захисту біженців та додаткового захисту. 

 

Вид захисту Біженці Додатковий захист Тимчасовий захист 

Хто може 

претендувати 

• Особи, які не є 
громадянами ЄС та не 

можуть повернутися до 

своєї країни  

• Особи без 
громадянства, які не 

можуть повернутися до 

країни свого місця 
проживання внаслідок 

обґрунтованих побоювань 

стати жертвою 
переслідувань чи ризику 

завдання цій особі 

серйозної шкоди.  

Особи, які не є 

громадянами ЄС або 

особи без громадянства 

які у разі повернення до 

своєї країни можуть 

отримати серйозну 

шкоду у вигляді:  

 Смертної кари;  

 Тортур або поводження 

такого, що принижує 
честь та гідність особи; 

 Серйозної загрози 

життю чи здоров’ю 

внаслідок застосування 
насильства проти 

цивільного населення в 

Особи, які не є 

громадянами ЄС або 

особи без громадянства, 

які:  

 Покинули країни свого 

проживання або 
перебування через 

збройний конфлікт чи 

повсюдного 
насильства;  

 Мають серйозний 

ризик стати або вже 

стали жертвою 
систематичних та 

загальних порушень 

прав людини.  

                                                   
2 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/ministry/ukraine-war-eng/faq-ukraine-artikel.html 
3 https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/netherlands-en/news/greece-welcomes-displaced-ukrainians.html 
4 https://helsinki.hu/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/HHC_Ukraine_Guide_2022_03_09_EN.pdf 
5 https://www.irishrefugeecouncil.ie/ukraine-information-note 
6 https://www.schengenvisainfo.com/news/what-asylum-procedures-should-ukrainian-refugees-follow-to-remain-in-
luxembourg/ 
7 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-87448.html 

https://ecre.org/wp-content/uploads/2022/03/Information-Sheet-%E2%80%93-Access-to-territory-asylum-procedures-and-reception-conditions-for-Ukrainian-nationals-in-European-countries.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/ministry/ukraine-war-eng/faq-ukraine-artikel.html
https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/netherlands-en/news/greece-welcomes-displaced-ukrainians.html
https://helsinki.hu/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/HHC_Ukraine_Guide_2022_03_09_EN.pdf
https://www.irishrefugeecouncil.ie/ukraine-information-note
https://www.schengenvisainfo.com/news/what-asylum-procedures-should-ukrainian-refugees-follow-to-remain-in-luxembourg/
https://www.schengenvisainfo.com/news/what-asylum-procedures-should-ukrainian-refugees-follow-to-remain-in-luxembourg/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-87448.html
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результаті збройного 
конфлікту.  

 

 

Що отримує особа  Особі, яка отримала 

статус біженця, надається 
дозвіл на проживання та 

документи, що дозволять 

вільно подорожувати 
державами ЄС 

(«Женевський» або 

«Синій» паспорт) 

 

Особі, якій надано 

додатковий захист, 
надається дозвіл на 

проживання та допомога в 

отриманні документів, що 
дозволять такій особі 

подорожувати за кордон 

країні свого перебування.  

 

Дозвіл на проживання без 

оформлення документів у 
країні, яка надає такий 

захист  

 

На який термін Мінімум на три роки з 
можливістю продовження 

на строк, до якого особа 

може повернутися до 
своєї країни 

Мінімум на один рік з 
можливістю продовження 

на два роки  

 

 На один рік з можливістю 
продовження його дії 

двічі кожні 6шістьмісяців  

 

Втрата статусу та захисту у разі поїздки назад до країни походження: за загальним правилом, поїздка назад 

до країни походження може призвести до втрати статусу біженця або додаткового захисту, оскільки подорож 

означатиме, що особа більше не потребує міжнародного захисту. Поки не зрозуміло, чи таке саме правило 

стосується і тимчасового захисту. Особи, які терміново потребують подорожі до країни походження, повинні 

проконсультуватися з юристом або органами влади, щоб дізнатися про потенційні наслідки такої подорожі або 

виключення з загального правила, які можуть застосовуватися у виняткових обставинах. 

 

Деякі терміни, що використовуються у цьому документі, взяті із законопроектів або чинного 

законодавства і не обов'язково відображають позицію ДРБ–ДГР. 

 Цей документ охоплює питання діяльності з надання гуманітарної допомоги, яка здійснюється за 

фінансової підтримки Європейського Союзу. Погляди, викладені у цьому документі, жодним чином не 

можуть розглядатися як офіційна позиція Європейського Союзу. Європейська Комісія не несе 

відповідальності за будь–яке використання інформації, яку він містить.  

Цей правовий інформаційний бюлетень створений завдяки щедрій підтримці американського народу, 

що здійснює Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). За його зміст несе відповідальність 

Данська Рада у справах біженців. Бюлетень не обов’язково відображає позицію Агентства США з 

міжнародного розвитку та Уряду Сполучених Штатів.  

Цей юридичний інформаційний бюлетень створений завдяки щедрій підтримці американського 

народу, що здійснюється Управлінням по знешкодженню і ліквідації зброї у складі Бюро з військово-

політичних питань Державного департаменту США (PM/WRA). За зміст цього документу 

відповідальність несе Данська Рада у справах біженців. Бюлетень може не відображати позицію 

Управління по знешкодженню і ліквідації зброї і Уряду Сполучених Штатів.  

Цей документ був створений за підтримки Сполученого Королівства, однак викладені у ньому погляди 

не обов’язково відображають офіційну позицію Сполученого Королівства. 


