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ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ  
  
Ви можете попросити подати заяву 
на отримання ТИМЧАСОВОГО 
ЗАХИСТУ (menedékes štátusz) в 
органів влади при перетині кордону. 
У цьому випадку Вас відвезуть до 
пункту збору, де проінструктують 
щодо процедури. Вас попросять 
заповнити форму та надати інші 
дані. Ви також можете подати 
заяву в міграційних центрах по всій 
країні. Зайдіть на наш довідковий 
сайт для отримання інформації про 
їхнє місцезнаходження. Для цього 
потрібно лише відсканувати QR-код 
внизу праворуч. Також Ви знайдете 
більш детальну інформацію в 
частих Питаннях і відповідях 
відсканувавши QR-код внизу.

ВАШІ ПРАВА 
 
Під дією ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ 
Ви маєте право на проживання; 
доступ до житла; соціальної 
допомоги; медичної допомоги; опіки 
та безпечного розміщення для дітей 
без супроводу та підлітків; доступ 
до освіти для дітей та підлітків, 
доступ до ринку праці (з деякими 
обмеженнями). ТИМЧАСОВИЙ 
ЗАХИСТ буде діяти до 4 березня 2023 
року, але може бути подовжений. 
Свідоцтво про тимчасове проживання 
(ideiglenes tartózkodásra jogosító 
igazolást) дозволяє легально 
перебувати в Угорщині протягом 
30 днів і може надати доступ до 
деякої допомоги, але НЕ дає ті ж 
права, що й ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ. 
Зателефонуйте на гарячу лінію уряду 
Угорщини у разі додаткових запитань: 

Безкоштовно з Угорщини: +36 80 310310

ПОДОРОЖІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

Громадяни України або інших 
країн із безвізовим режимом 
можуть подорожувати до 
інших країн Євросоюзу або 
Шенгенської зони. Свідоцтво про 
тимчасове проживання не дає 
Вам можливості подорожувати 
без чинного паспорта чи візи. Від 
початку війни, деякі транспортні 
компанії пропонують безкоштовні 
транспортні послуги для осіб, які 
залишають Україну через бойові 
дії. Це стосується залізничних, 
автобусних, поромних перевезень, 
а також авіасполучення. Щоб 
отримати більше інформації, будь 
ласка відскануйте QR код внизу. 

Якщо Ви є громадянином України і залишили країну, рятуючись від військових дій, 
починаючи з 24 лютого 2022 року, у Вас може бути право отримати ТИМЧАСОВИЙ 
ЗАХИСТ у будь-якій країні Євросоюзу. Якщо Ви не є громадянином України, визнаним 
біженцем або членом їх родин, проте проживали в Україні, Ви не зможете подати заяву 
на ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ в Угорщині. Ви можете подати заяву в іншій країні ЄС або 
розглянути варіанти надання притулку.

Щоб Отримати Більше Інформації 
Щодо тимчасового захисту в ЄС Щодо ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ, сертифікату 

тимчасового проживання, інших процедур 
отримання притулку та того, де отримати 

допомогу в різних країнах

Сайт Європейської комісії для людей, які залишають 
Україну через бойові дії 

https://bit.ly/3qoX4zY

Довідковий сайт УВКБ ООН
https://help.unhcr.org


