
Ви можете подати заяву про надання тимчасового 
захисту, якщо ви не можете повернутися в Україну і 
хочете залишитися в Республіці Молдова. 

Уряд Республіки Молдова надає тимчасовий захист 
вимушеним переселенцям з України. Це винятковий 
механізм для забезпечення негайного та тимчасового 
захисту особам, які відповідають критеріям надання 
права на отримання допомоги.

ВИ МАЄТЕ ПРАВО 
ЗВЕРНУТИСЯ ЗА 
ОТРИМАННЯМ 
ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ!

vf

Генеральний інспекторат з міграції  

igm.gov.md

Зелена лінія Генерального  
інспекторату з міграції 

0 800 015 27

УВКБ ООН,  
Агентство ООН у справах біженців 

help.unhcr.org/moldova

Зелена лінія допомоги біженцям 

0 800 800 11 

ЗА ДОДАТКОВОЮ 
ІНФОРМАЦІЄЮ 
ЗВЕРТАЙТЕСЯ:

ВАЖЛИВО! 
Плата за реєстрацію статусу тимчасового 
захисту  
не стягується. Послуга надається 
безкоштовно.

Будь ласка, зателефонуйте за вказаним 
нижче номером Зеленої лінії, якщо хтось 
намагатиметься вимагати у вас гроші.
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ХТО МОЖЕ  
ПОДАТИ ЗАЯВУ?

 

Громадяни України, які перебували 
на території Республіки Молдова 
до 24 лютого 2022 року.

Особи без громадянства, які 
користувались національним захистом 
в Україні до 24 лютого 2022 року.

Громадяни третіх країн, крім України, 
які користувалися міжнародним 
захистом або національним захистом 
в Україні до 24 лютого 2022 року і не 
можуть безпечно повернутися до 
своєї країни або регіону походження.

Члени сімей 
вищевказаних осіб.

Ви повинні перебувати на території Республіки  
Молдова для подання заяви про тимчасовий захист.

Особи мають прийняти рішення про свій статус  на 
території Республіки Молдова. Вони можуть скористатися 
тимчасовим захистом, скористатися своїм правом шукати 
притулку або отримати дозвіл на проживання.

Статус тимчасового захисту має багато переваг:
•  Дозвіл на перебування в країні на обмежений період часу 

(до 01.03.2024);
• Право на працю;
• Доступ до первинної та екстреної медичної допомоги;
• Доступ неповнолітніх до базової освіти;
• Доступ до соціальної допомоги.

• Документи, що посвідчують особу, видані в Україні.
• Підтвердження місця проживання в Республіці Молдова.
•  Документи цивільного стану, якщо мова йде про сім’ю та 

дітей.

1.  Зареєструватись онлайн:

2.  Прийти на прийом до обраного офісу Генерального 
інспекторату з міграції з оригіналами документів, що 
посвідчують особу.

Щоб подати заяву про тимчасовий захист ви повинні 
перебувати в країні та мати молдавський номер телефону.

Процес реєстрації тимчасового захисту розпочинається  
1 березня 2023.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ 
ОФОРМЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ?

ЩОБ ПОДАТИ ЗАЯВУ, ПОТРІБНО 
ВИКОНАТИ 2 КРОКИ:

НАВІЩО МЕНІ ПОДАВАТИ ЗАЯВУ?

protectietemporara.gov.md

Вам необхідно заповнити основну інформацію про себе і 
членів сім’ї, які подають заяву разом з вами, завантажити 
документи і вибрати час, дату і місце особистого прийому.

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


