
ВАРІАНТИ ПЕРЕБУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

 отримати право на законне перебування до 90 днів у країнах ЄС; 
 оформити тимчасовий захист у ЄС; 
 подати документи на статус біженця. 

Українські громадян, які виїхали у зв’язку із збройною агресією РФ за кордон в
країни ЄС, можуть обрати один із наступних варіантів перебування за кордоном: 

1.
2.
3.

ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ У ЄС 

Після югославської кризи у Євросоюзі ухвалили Директиву про тимчасовий захист
2001/55/EC. 4 березня 2022 року Радою ЄС ухвалено рішення про активацію дії
Директиви для українців. Дія Директиви поширюється на всі держави ЄС, крім Данії. 
 
Тимчасовий захист у країні Євросоюзу надається особам, що прибули до цієї
країни, та поки що не можуть повернутися до рідної країни. Тимчасовий захист
рекомендується оформляти тим українцям, котрі планують повертатися в Україну в
майбутньому. 
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ПРАВО НА ЗАКОННЕ ПЕРЕБУВАННЯ В КРАЇНАХ ЄС

Кожен українець може безперервно проживати у країні Євросоюзу на законних
підставах упродовж 90 днів. Органи влади рекомендують скористатися цим
правом, якщо у вас є місце, де можна зупинитися та фінансові можливості. 
 
Для отримання тимчасового захисту в країнах ЄС не має значення з яким
документом здійснено перетин кордону. Директива про тимчасовий захист
передбачає гнучкість щодо умов в’їзду: згідно з правилами Шенгену,
прикордонники можуть дозволяти громадянам, які не є членами ЄС, в’їжджати на
територію держави-члена з гуманітарних міркувань, навіть якщо вони не
відповідають усім умовам в’їзду (наприклад, навіть якщо у них немає дійсного
паспорта. або візи з ними), або не мають цифрового сертифікату ЄС про COVID-19
(EUDCC). Держави-члени можуть застосовувати цей відступ, щоб дозволити в’їзд
усім тим, хто тікає від конфлікту в Україні. 
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ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ У ЄС 

 Громадяни України, які вимушено покинули Україну 24 лютого 2022 року або
після цієї дати в результаті військового вторгнення російських військ; 

Особи, на яких поширюється тимчасовий захист:
 

1.

    2. Громадяни третіх країн або особи без громадянства, які легально проживають в
Україні, які прибули до країни ЄС, починаючи на 24 лютого 2022 року після
військового вторгнення російських збройних сил в Україну, і які не можуть
повернутися до своєї країни або регіону походження в безпечних і довготривалих
умовах через ситуації, що склалася в цій країні. Громадяни третіх країн, які тривалий
час легально проживали в Україні на момент подій, що призвели до масового
напливу, повинні користуватися тимчасовим захистом незалежно від того, чи
зможуть вони повернутися до своєї країни чи регіону походження в безпечних і
тривалих умовах; та  

    3. Члени сім’ї двох вищевказаних категорій осіб, оскільки сім’я вже існувала в
Україні на момент виникнення обставин масового напливу, незалежно від того, чи
міг член сім’ї повернутися до країни свого походження безпечно. Відповідно до
Директиви Ради 2001/55, член сім'ї вважається подружжям двох вищезазначених
категорій людей або його або її неодруженим партнером у стабільних стосунках,
якщо законодавство або практика відповідної держави-члена розглядає неодружені
пари в спосіб порівнянний з подружніми парами відповідно до свого законодавства
про іноземців; неповнолітні неодружені діти двох вищезазначених категорій осіб або
його/її чоловіка/дружини, незалежно від того, народжені вони у шлюбі чи поза
шлюбом чи усиновлені; інші близькі родичі, які проживали разом у складі сім'ї на
момент обставин масового напливу, і які повністю або переважно перебували на
утриманні двох вищезазначених категорій осіб. 
 
Рішення щодо поширення тимчасового захисту на громадян України, які виїхали до
ЄС незадовго до 24 лютого, рятуючись від можливої війни, або якщо вони були у
відпустці або відрядженні в ЄС, приймається кожною країною ЄС окремо. 
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ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ У ЄС 

дозвіл на проживання на період тимчасового захисту (на 1 рік з можливістю
продовження) 
доступ до роботи 
доступ до освіти. Діти до 18 років мають право навчатись у закладах освіти на
рівні громадян країни перебування 
забезпечення житлом (заселення у центр чи надання засобів для проживання) 
доступ до соціального забезпечення 
доступ до медичного обслуговування 
право на відповідну інформацію про тимчасовий захист 
можливість отримати статус біженця у майбутньому 
можливість повернутися в країну громадянства в будь-який момент 

Переваги тимчасового захисту: 

 
Це набір мінімальних стандартів, який є обов’язковим для кожної країни ЕС.
Конкретні права особи, яка звернулась за наданням тимчасового захисту, можуть
бути навіть ширшими, що визначається внутрішнім законодавством конкретної
країни ЄС.  
 
Тому для того, щоб ними скористатися, потрібно звернутися до органів влади
відповідної країни, які займаються питаннями тимчасового захисту. Там
переміщеним українцям мають видати документ, який пояснює зрозумілою їм мовою
їхній статус та права. 

СТАТУС БІЖЕНЦЯ

Набувати статусу біженця є сенс у тому випадку, якщо ви плануєте й надалі жити в
Євросоюзі. Подати заявку на набуття статусу біженця можна під час в'їзду до
країни, повідомивши офіцера прикордонної служби. Якщо на пункті перетину
кордону великі черги, запитайте де знайти найближче відділення Прикордонної
служби.  
Крім того, особа, яка отримала тимчасовий захист не позбавлена в майбутньому
права отримати статус біженця в порядку, встановленому законодавством
держави її перебування. 
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СТАТУС БІЖЕНЦЯ

Попереджаємо – не варто поспішати одразу ж оформляти статус біженця. Він
передбачає багато паперової тяганини, але дає мало переваг. На час оформлення
статусу біженця (приблизно 6 місяців) заберуть паспорт. Протягом цього періоду ви
не зможете поїхати з країни перебування або влаштуватися на роботу. 
 
Крім того, цей статус треба чекати від півроку до року. Його можна не отримати.
Його можна запросити лише в першій країні, до якої ви виїхали з України. Цей
статус - безстроковий (може бути припинений лише через певні обставини).
Головне - ви не зможе повернутися на територію України (повернення означатиме
втрату статусу та відповідні негативні наслідки у подальшому).  

Відповідно до законодавства країн Євросоюзу, особа, яка подала документи на
отримання статусу біженця, не має право працювати (особливості імплементації
цієї норми в законодавстві кожної з країн ЕС має свої особливості, тому
рекомендуємо Вам їх детально вивчити) .  
  
Вищенаведене обмеження поширюється на трудові відносини з Банком та особа,
яка отримує статус біженця, не може бути при цьому працевлаштована в Банку та
отримувати доходи, джерело походження яких знаходиться на території України.  
 
У зв’язку з чим, задля збереження трудових відносин з Банком, не рекомендуємо
подавати документи на отримання статусу біженця.  

Набуття статусу біженця також свідчить про припинення статусу податкового
резидента України.  
Тому, якщо Ви все ж таки вирішити отримувати статус біженця, то Ви зобов’язані
негайно повідомити про це Банк, а також маєте самостійно повідомити
контролюючі органи країни вашого перебування про наявність у Вас трудових
відносин з Банком та отримання доходів джерелом походження з території України
відповідно до встановленого в цій країні порядку. Ви самостійно будете нести
відповідальність за сплату податків та подання необхідної звітності в країні
перебування. 
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ВИСНОВОК

Статус біженця та статус особи під тимчасовим захистом суттєво відрізняються (у
строках прийняття рішення про надання статусу, свободі вибору місця проживання,
можливостях пересування, обсязі допомоги тощо). Про подання документів щодо
отримання статусу біженця працівник має негайно повідомити Банк (в т.ч. через
свого безпосереднього керівника). 
 
З огляду на те, що кожна країна імплементує ці міжнародні статуси у власне
законодавство з певними відмінностями, рекомендуємо приймати рішення щодо
отримання того чи іншого статусу лише після отримання повної інформації від
офіційних органів країни вашого перебування. Закордонні дипломатичні установи
України оприлюднюють контактну інформацію таких органів, а також посилання
на відповідні першоджерела (зокрема, у перекладі українською) на інтерактивній
мапі tripadvisor.mfa.gov.ua та сторінках посольств/консульств у Facebook.   
 
Для отримання інформації  про особливості перебування українців за кордоном в
розрізі окремих країн пропонуємо також користуватися інформацією у Телеграм
каналі «Мої права за кордоном» (https://t.me/zakordonomkibenko), який веде суддя
Верховного суду Олена Кібенко.

https://t.me/zakordonomkibenko

