ВАЖЛИВА IНФРОРМАЦIЯ ДЛЯ БIЖЕНЦIВ З
УКРАїНИ У СЕРБIЮ
В'ЇЗД I ПЕРЕБУВАННЯ У СЕРБIЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
• Якщо ви громадянин України, увiйти в межi Сербiї можете при наявності дорожнього документа (закордонний
паспорт) через будь-який кордонний перехiд, з аеропортами включно.
• Якщо ви громадянин України, в Сербiї ви маєте право на перебування термiном вiд 90 днiв без будь-якої вiзи.
Реєстрація i запит на пошук притулку
• Якщо ви громадянин України, в Сербiї ви маєте право звернутися за пошуком притулку, а також використати це
право напротязi 90 днiв з моменту перетину кордону держави.
• Процедура звернення може тривати згiдно правилам вiдведенного перiоду перебування. На цей час ви маєте право
на житло, базовi умови життя, право на медичне пiклування, право на початкову i середню освiту, право на свободу
перемiщення, право на безкоштовну правову помiч у питаннi пошуку притулку, право на документ для пiдтвердження
особистостi, право на можливiсть працювати пiсля 9 мiсяцiв вiд дати запиту на пошук притулку, право на грошову пом
iч у випадку, якщо ви перебуваєте на приватнiй адресi.
3.Якщо ви маєте можливiсть регулювати перебування у своєму житлi, вам не обов'язково поспішати iз запитом на
пошук притулку, доки не побачите подальший розвиток подiй в Українi i не складете свої особистi подальшi плани. Вi
дразу по рiшенню, якщо бажаєте, можете надiслати запит на пошук притулку у Сербiї, але не пiзнiше термiну вашого
легального перебування у державi в 90 днiв.

ВАШI ПРАВА ПIД ЧАС
ПЕРЕБУВАННЯ У СЕРБIЇ БЕЗ
ЗАПИТУ НА ПОШУК
ПРИТУЛКУ

Стосовно правової допомоги у поданнi
запиту на пошук притулку звертайтеся
у наш Центр (контакти на днi листiвки).
Якщо ви перебуваєте у приватному житлi(у родичiв,
друзiв, у готелi i т.i.), вам потрiбно зареєструвати адресу
свого перебування у мiсцевому вiддiленнi полiцiї
напротязi декiлькох днiв вiд моменту пересiчення
кордону. Стосовно правової допомоги у питаннi
реєстрації за мiсцем перебування звертайтеся у наш
Центр (контакти на днi листiвки).

ЖИТЛО БIЖЕНЦЯ
• Якщо ви не маєте можливiсть особисто регулювати
питання свого житла пiсля приїзду у Сербiю,
звертайтеся у наш Центр (контакти на днi листiвки) або
у Вiддiл у справах бiженцiв та мiграцiї Республiки Сербiя,
щоб вам надали можливiсть розташування у системi
таборiв для бiженцiв.
• Напротязi вашого перебування у таборi ви маєте
право на харчування та iншi базовi потреби життя, маєте
право на медичне пiклування, взуття та одяг i т.i.
APC/CZA, Центр захисту i допомоги особам, якi
шукають притулку
Контактнi номери:
Головний вiддiл(офiс): +381 11 3233 070,
+381 11 4079 465;
Моб: +381 63 7047 080, +381 63 7047 090.

• Напротязi вашого перебування у Сербiї, у приватному
житлi або у центрах за розташування бiженцiв, вам
гарантоване медичне пiклування, початкова i середня
освiта для дiтей, право на гуманiтарну та iншу допомогу
до подальшого згiдно гарантiям Вiддiлу у справах бi
женцiв та мiграцiї Республiки Сербiя. За додотковою i
нформацiєю звертайтеся у наш Центр (контакти на днi
листiвки).
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