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Контекст: 

7 березня 2022 року Європейська комісія активувала директиву про «тимчасовий захист», 
щоб швидко допомогти людям, які рятуються від війни в Україні. Основний термін дії 
тимчасового захисту становить один рік. Залежно від рішень, прийнятих Європейським 
Союзом, він може бути автоматично продовжений періодами по 6 місяців протягом 
максимум ще одного року. Якщо далі будуть існувати причини для збереження 
тимчасового захисту, його можна продовжити ще максимум на один рік. Таким чином, 
тимчасовий захист може застосовуватися протягом 3 років. 

Надання цього захисту включає право на проживання, доступ до ринку праці, доступ до 
житла та освіти. Одержувач захисту матиме доступ до соціального забезпечення за умов, 
пов’язаних із кожним укладом (CPAS (Державний центр соціального забезпечення), 
сімейні допомоги, медичне страхування тощо). 

Метою цього документа є роз’яснення у доступній формі основних зобов’язань, 
пов’язаних із проживанням громадян України. 

ЦІННОСТІ: 

Цінностями цієї Хартії є СОЛІДАРНІСТЬ , ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ , ВІДКРИТІСТЬ і ПОВАГА  

ДОБРОВІЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: 

- Господар діє на добровільних засадах і пропонує свою допомогу в 
громадянському дусі і у благодійний спосіб (без бажання отримати фінансовий 
чи натуральний прибуток). 

- Господар надає окреме житло, або одну чи декілька кімнат, конфіденційність яких 
для мешканців гарантується і які можна замикати на ключ. 

- Господар пропонує житло, яке відповідає мінімальним критеріям безпеки та 
здоров'я (включаючи доступ до санітарних вузлів та кухні). 

- Господар погоджується на відвідування житла різними компетентними службами. 
- Організатор буде дбати про забезпечення прийому без упереджень, головним 

чином пов’язаних з національністю, етнічністю, релігією, статтю чи політичною 
приналежністю. 

 

 

 

 

 

  

Громадянська хартія поселення вихідців з України 

ПІДПИСУЮЧИ дану Хартію, господар житла, як громадянин, 
ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ прийняти та поселити людей, які рятуються від війни в 

Україні, поважаючи наступні ЦІННОСТІ та виконуючи ДОБРОВІЛЬНІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. 
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Додаткова інформація: 

- У разі виникнення проблем зі здоров’ям у приймаємої особи, можна 
звернутися до лікаря терапевта, статус «тимчасового захисту» дозволяє 
людині, яка отримує послугу, зареєструватися як особа, що має медичне 
страхування. 

- Можна та настійно рекомендується підписати договір на проживання з 
особою(-ами), яка(-ими) розміщена(-і), з метою визначення практичних 
умов розміщення, їх виконання, а також способу та термінів його 
припинення відповідно до ЦІННОСТЕЙ та ДОБРОВІЛЬНИХ 
ЗОБОВ'ЯЗАННОСТЕЙ даної Хартії.  
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Заповнюється власником житла1 

Контактна інформація : 

- Прізвище…………………………………………………………………………… 
- Ім’я : ………………………………………………………………………………… 
- Адреса ……………………………………………………………………………. 
- Тел. …………………………………………………………………………………. 
- Електронна пошта : ……………………………………………………………. 
- Адреса проживання : …………………………………………………….……  

• Окреме житло / спільне з господарем:……… 
• Кількість вільних кімнат: ……  
• Кількість осіб, які можуть бути розміщені: …… 
• Зручності: 

o Туалет/Ванна кімната: 
самостійний(- а)/спільний(-а); 

o Кухня: самостійна/спільна; 
• Домашня тварина: ТАК/НІ   

Якщо так: кіт/собака 
• Особлива примітка: …………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

(Контакт у комуні) :……………………………………………….. 

(Контакт у Валлонському регіоні): ………………………….. 

 

Місце заповнення: ………… . .Дата: …………………………… . 

Власник житла: 

 
1Персональні дані, зібрані за допомогою та на основі цієї анкети, обробляються комуною та/або CPAS 
(Державним центром соціального забезпечення) території, де розташоване житло, які відповідають за 
обробку, у суворому дотриманні Загального положення про захист даних (GDPR) і виключно в межах 
допомоги людям, які рятуються від війни в Україні.  


