
Усім громадянам України, які шукають притулку в Бельгії, важливо знати 
наступне: 

Чи можна попросити притулку в Бельгії? 
Так, це цілком можливо. Пам’ятайте, що коли ви подорожуєте на машині або 
будь-яким іншим наземним транспортом, ви повинні попросити притулку в 
ПЕРШІЙ державі Європейського Союзу з якою ви перетинаєте кордон. Якщо ви 
подорожуєте літаком, оскільки Бельгія є першою державою, у яку ви в’їжджаєте, 
ви можете подати заяву про надання притулку в Бельгії. Оскільки ви 
приїжджаєте із зони бойових дій або маєте розумні побоювання за вашy безпеку 
та вашої родини, ви легко отримаєте статус біженця. 

Скільки в мене часу? 
Після вашого при в’їздy в країну у вас є 8 (вісім) днів. 

Kуди звертатися? 
Якщо ви приземлилися в бельгійському аеропорту, центр реєстрації для вас 
знаходиться за адресою Passendalestraat 2, 1000 Brussels.  
Офіс працює з понеділка по п’ятницю, реєстрація – з 8.30 за місцевим часом. 
Зв’язатися з ними можна за номером +32 2 227 41 51.  
Пам’ятайте, що ви не можете зареєструватися з іншої країни, навіть у посольстві 
Бельгії в Києві. Якщо ви перебуваєте на бельгійському кордоні, ви повинні 
зареєструватися в поліції. 

Потрібні мені якісь документи? 
Так,вам потрібен документ який може ідентифікувати вас. Це вкрай необхідно, 
тому що без цієї ідентифікації Бельгія не може надати міжнародний захист. Якщо 
можливо, візьміть документи або будь-які інші докази, які підтверджують що ви 
маєте право на міжнародний захист. Якщо у вас немає документів, не 
хвилюйтеся, без підтвердження ваша заявка не стане недійсною. Підтвердження 
лише зробить внутрішній процес у Бельгії швидшим і легшим. 

Щось іще? 
У відділі реєстрації співробітник попросить вас вказати адресу в Бельгії, за якою 
з вами можна зв’язатися. Якщо у вас ще немає адреси в Бельгії, не хвилюйтеся, 
на місці вам допоможуть люди. Крім того, поки ваша заява розглядається, ви 
маєте право на житло, надане вам державним департаментoм. 

Бережіть себе в цей жахливий час. Світ молиться за ваше благополуччя. Щоб 
отримати будь-які юридичні чи додаткові практичні поради щодо вашої заявки, 
не соромтеся звертатися до нас за адресою: president@be.elsa.org або  
marketing@be.elsa.org. 

Для отримання додаткової інформації про бельгійський департамент притулку 
перейдіть за посиланням https://www.fedasil.be/en/asylum-belgium. Зв’язатися з 
ним можна за номером +32 2 213 44 11 або +32 2 213 44 22, або за адресою 
електронної пошти: info@fedasil.be. Пам’ятайте, що список очікування може бути 
довгим.
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