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Тема Інформація про ваше перебування відповідно до Директиви про 
тимчасовий захист 

 

Шановний пане / пані, 

 

В даний час у вас є захист у Нідерландах, оскільки на вас поширюється дія 

Директиви про тимчасовий захист. Ви потрапляєте під директиву, тому що у 

вас був тимчасовий дозвіл на проживання в Україні 23 лютого 2022 року. У 

цьому листі ви можете прочитати додаткову інформацію про перебування в 

Нідерландах після 4 березня 2023 року. 

 
IND планує скасувати ваш тимчасовий захист з 4 березня 2023 р.  
Це пов'язано з тим, що, за нашими даними, після 4 березня 2023 року ви 
більше не підпадатимете під дію директиви. За нашими даними, у вас був 
тимчасовий дозвіл на проживання в Україні, і це не був дозвіл на притулок. Це 
означає, що після 4 березня 2023 року ви більше не маєте права на привілеї 
відповідно до Директиви про тимчасовий захист. Остаточне рішення про ваше 

право на тимчасовий захист ви отримаєте у січні 2023 року.  

 
Умови Директиви про тимчасовий захист зміняться після 4 березня 
2023 р. 
Наразі директива поширюється на неукраїнців, які мали тимчасове 
посвідчення на проживання в Україні на 23 лютого 2022 року. Після 4 березня 

2023 року ця група більше не має права на захист у Нідерландах відповідно 

до Директиви. Це стосується осіб, які мають дозвіл на проживання в Україні, 
наприклад, для роботи чи навчання. Про це йдеться у листі держсекретаря від 
18 липня 2022 року, надісланому до Палати представників. 
 
Надішліть підтвердження в IND, якщо ви вважаєте, що ви підпадаєте 
під дію цього правила.  
Якщо у вас є інформація, яка свідчить про те, що на вас все ще 

поширюватиметься дія директиви після 4 березня 2023 року, то надішліть копії 
своїх доказів до IND протягом 2 тижнів після отримання цього листа. Приклади 
доказів: 

 Копія постійної посвідки на проживання в Україні, дійсної 23 лютого 
2022 року. 

 Копія посвідки на проживання в Україні, дійсної 23 лютого 2022 року. 
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 Копія свідоцтва про шлюб, свідоцтво про народження чи інший доказ 
того, що ви створили сім'ю в Україні з кимось, хто ще підпадає під 
дію директиви після 4 березня 2023 року.  

 
Вкажіть свій V-номер у підтвердженні та надішліть його на наступну адресу 
протягом 2 тижнів після отримання цього листа: 
 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Postbus 11  

9560 AA Ter Apel 
 
Ви не можете відповісти протягом 2 тижнів? Доказ, який ви надішлете 

пізніше, також буде розглянуто IND. 
 
Ви можете пройти процедуру надання притулку, якщо ви не у 
безпеці у своїй країні. 

Ви підписали заяву про надання притулку, коли зверталися за тимчасовим 
захистом. Ви хочете пройти процедуру надання притулку після 4 березня 
2023 року? У такому разі IND оцінить, чи маєте ви право отримання 
притулку. Ви можете очікувати на рішення про вашу заяву про надання 
притулку в Нідерландах. Ви отримаєте місце прийому в Центральному 
агентстві з прийому прохачів притулку (COA). Щоб дізнатися про умови та 
процедури, перейдіть на сторінку ind.nl/asiel. Організація допомоги 

біженцям (VWN) допоможе вам із вибором. 
 
Ви можете отримати допомогу з поверненням, якщо вам не 
загрожує небезпека у вашій країні  
Процедура притулку призначена для тих, хто буде у небезпеці, якщо вони 

повернуться до країни свого походження. Якщо вам не загрожує небезпека 

у вашій країні, то мало шансів отримати притулок. У такому разі ви можете 
відкликати заяву про надання притулку. У Нідерландах є організації, які 
можуть допомогти вам покинути Нідерланди. З 15 листопада 2022 р. по 1 
лютого 2023 р. ви можете отримати щедру фінансову допомогу у Службі 
репатріації та від'їзду (DT&V). Ви можете використовувати ці гроші, щоб 
повернутися (ремігрувати) до своєї країни походження або в іншу країну 
поза Європейським Союзом, де ви маєте право на постійне проживання. Ви 

повинні виконати низку умову.  
 
Подайте заявку на фінансову допомогу: dienstterugkeerenvertrek.nl 
 
Ви не відповідаєте умовам цієї схеми та хочете, щоб вам допомогли виїхати 
з Нідерландів? Тоді ви зможете отримати підтримку Міжнародної організації 
з міграції (IOM). Ви можете зателефонувати до IOM за телефоном +31 88 

746 44 66 (або +31 70 318 15 00). 

 
У вас є питання?  
Для отримання додаткової інформації щодо умов директиви відвідайте сайт 
ind.nl/oekraine. Там же ви знайдете цей лист голландською та українською 
мовою. Організація допомоги біженцям Нідерландів (VWN) може надати вам 

додаткову інформацію про перебування в Нідерландах після 4 березня 2023 
року. VWN також може допомогти вам відповісти на цей лист.  
 
Зверніться за допомогою до VWN: refugeehelp.nl/en/get-help/general/walk-
in-hours. 
 
Причини цього листа  

4 березня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про надання тимчасового 
захисту особам, які залишили Україну у зв'язку із вторгненням російських 
збройних сил 24 лютого 2022 року. У цьому Рішенні (ЄС) 2022/382 Рада 
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визначила кількість груп, які можуть використовувати цей тимчасовий захист. 
Країни ЄС мають надати цим групам права, викладені у Директиві 
2011/55/EC (Директива про тимчасовий захист). 

 
Крім того, Рада вказала, що країни ЄС можуть самі призначати додаткові 
групи, які можуть мати право на тимчасовий захист. Державний секретар з 
питань юстиції та безпеки направив Голові Палати представників листа від 
30 березня 2022 року1, а потім листа з поправками від 18 липня 2022 
року2. У ньому зазначено, які групи в Нідерландах набувають тимчасового 

захисту. У статті 3.1a Указу про іноземців 2000 року вказується, які особи 
можуть бути позбавлені тимчасового захисту. 
 

 
З повагою, 
 
Державний секретар з питань юстиції та безпеки, 

від його імені, 
 
E.P.H. Koop 
Директор РВН, 
Виконуючий обов'язки заступника генерального директора IND 
 
 

 
 

 
 

                                                                 
1 Лист до парламенту про способи прийому переселенців з України, 30 березня 2022 

р.Khttps://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/30/tk-aanpak-
opvang-ontheemden-uit-oekraine (тільки голландською) 
2 Лист до парламенту про коригування цільової групи у рамках директиви про 

захист, 18 липня 2022 р. 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/18/tk-aanpassing-
doelgroep-beschermingsrichtlijn (тільки голландською) 
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