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.

Stateless persons and third-country nationals
Third-country nationals legally residing in Ukraine before the 24th of February 2022 on the basis of a permanent
residence permit, and who are unable to return to their country or region of origin under safe and sustainable
conditions

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.

