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1. СИТУАЦІЯ НА КОРДОНІ ТА ВИМОГИ ЩОДО В’ЇЗДУ  

Є повідомлення, що деякі зафіксовані особи без громадянства без труднощів перетнули кордон з 

України до Молдови.  

Додаткову інформацію про розташування прикордонних переходів, кількість людей, які перетинають, 

та загальну ситуацію в Молдові для тих, хто тікає з України, див.: Портал оперативних даних УВКБ ООН 

про Молдову та Державна прикордонна служба України. Присутні на кордоні офіційні особи Frontex 

підтримують реєстрацію та перевірку особи згідно угоди між ЄС та Молдовою від 17 березня. 

Необхідні 
документи 

● Особи без громадянства: чітко не встановлено 

● Дорослі: документ, що посвідчує особу, або паспорт; паспорт із закінченим 

терміном дії, ID паспорт або свідоцтво про народження також приймаються 

● Діти: свідоцтво про народження або свідоцтво, що підтверджує факт народження, 

видане медичним закладом, або ID паспорт чи закордонний паспорт; дітям без 

документів у супроводі батьків дозволяється перетинати кордон після 

завершення формальностей у прикордонній поліції 

В’їзд та 
реєстрація 

● Особи без громадянства: необхідно зареєструватися в Бюро міграції та притулку 

(BMA) після прибуття та подати заяву на притулок; можна подати заяву на 

отримання статусу без громадянства після прибуття в країну 

● Особи без документів: необхідно зареєструватися в BMA після прибуття та подати 

заяву на притулок 

● Бенефіціари міжнародного захисту: необхідно зареєструватися в БМА після 

прибуття; можна подати заяву на притулок, хоча практика незрозуміла  

● Діти без супроводу дорослих: дозволений вхід; прикордонна поліція зобов'язана 

повідомити та передати догляд за дитиною органу захисту дітей 

Документи, 
які 
видаються 

● Шукач притулку: тимчасове посвідчення особи, що поновлюється, терміном дії 30 

днів 

Статус в’їзду ● Шукач притулку 

 

Це коротке зібрання інформації по окремим країнам для апатридів (осіб без громадянства) та 

осіб під ризиком безгромадянства, які втікають з України. Він слугує джерелом інформації для 

тих, хто надає допомогу біженцям, і для постраждалих осіб. Акцент зроблений на апатридах та 

тих, хто наражений на ризик безгромадянства, зокрема на особах без документів. Посилання на 

загальнішу інформацію для біженців з України надаються далі в тексті. Ми намагаємося 

регулярно оновлювати інформацію. Якщо ви володієте новою інформацією, будь ласка, напишіть 

листа на Ukraine.crisis@statelessness.eu. Джерелом наданої інформації є координаційний центр 

ЄМБ, якщо в тексті не вказано інакше. 

https://cda.md/
https://cda.md/
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine/location/10784
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine/location/10784
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1844
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2. ВИДИ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ 

Особи без громадянства, особи, яким загрожує безгромадянство, та особи без документів можуть 

подати заяву на захист у Молдові, навіть якщо вони не мають документів. Молдова визнає статус особи 

без громадянства та міжнародний захист, наданий Україною. Молдова пропонує різні форми 

міжнародного захисту: статус біженця, гуманітарний захист, тимчасовий захист і політичний притулок. 

Тимчасовий захист наразі недоступний для тих, хто втікає з України, оскільки Уряд не прийняв 

відповідного рішення, необхідного для запуску даної процедури. 

Нижче наведено шляхи захисту, доступні для осіб без громадянства та осіб, яким загрожує 

безгромадянство (див. Розділ 3 щодо статусу без громадянства). 

 Статус біженця Гуманітарний захист 

Що це означає? 

 

Захист згідно з Конвенцією про статус 

біженців від 1951 р.  

 

Захист для тих, хто не підпадає під 

визначення у Конвенції 1951 р., але 

наражається на серйозний риск за 

умови повернення назад  

Чи можуть 

апатриди та/або 

особи без 

документів подати 

заяву? 

Так Так 

Де подати заяву? На кордоні, в поліцейській дільниці, в 

слідчому ізоляторі чи Бюро міграції та 

притулку протягом 90 днів 

Так само, як і для статусу біженця 

Процедура та права Анкета заявки, співбесіда, прийняття 

рішення протягом 6 місяців, 

юридична допомога від НУО, право 

на апеляцію; надається перекладач, 

тимчасове посвідчення особи на 30 

днів, право на роботу, право на 

відвідування школи для дітей  

Так само, як і для статусу біженця  

Права після 

визнання 

Залишившись в Молдові, отримуєте 

ID-карту на 5 років, проїзні документи 

за запитом на 2 роки, роботу, 

навчання, соціальне страхування, 

можливість сповідувати власну 

релігію й отримувати грошову 

допомогу 

Залишившись в Молдові, отримуєте 

ID-карту на 1 рік, а потім тимчасовий 

документ, проїзний документ за 

запитом на 1 рік, роботу, навчання, 

соціальне страхування, можливість 

сповідувати власну релігію й 

отримувати грошову допомогу 

Більше інформації шукайте у: 

● Юридичний центр адвокатів (CDA)  

● Сторінка державної допомоги Україні  

● Бюро міграції та притулку (БMП) 

● Інформаційний центр для біженців з України 

● KIND & Child Circle, Замітка про дітей без супроводу дорослих, які тікають з України 

https://cda.md/ru/2022/02/24/how-to-apply-for-asylum-in-moldova/
https://dopomoga.gov.md/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy-ru/
https://dopomoga.gov.md/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy-ru/
https://dopomoga.gov.md/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy-ru/
http://bma.gov.md/ro/content/solicitarea-azilului
https://simpals.999.md/help_refugees
https://supportkind.org/wp-content/uploads/2022/03/Note-on-Unaccompanied-Children-Fleeing-from-Ukraine_Updated.pdf
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● Право на захист, Хто такі особи без громадянства, які втекли з України з моменту російського 

вторгнення 24 лютого 2022 року  

 

3. ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗГРОМАДЯНСТВА ТА СТАТУСУ ЗАХИСТУ 

Для апатридів важливо визначити як право на міжнародний захист, так і їхнє безгромадянство. Важливо 

розглянути кожну заяву та в явній формі визнати обидва статуси, щоб людина могла отримати 

міжнародний захист, якщо вона його потребуватиме — навіть якщо вона є особою без громадянства. 

Визначення безгромадянства має проходити одночасно з або після визначення статусу біженця, з 

належною увагою до пріоритетності клопотання про притулок та принципу конфіденційності для 

біженців в процедурі визнання безгромадянства. Більше інформації шукайте у: Коротке зібрання 

інформації ЄМБ щодо визначення безгромадянства та захисту в Європі.  

В Молдові існує спеціальна процедура визначення статусу безгромадянства і статусу захисту 

безгромадянства. Процедура узагальнена у таблиці нижче. Більше інформації шукайте у: Індекс 

безгромадянства Європейської мережі з питань безгромадянства Молдови.  

 

 Статус безгромадянства 

Що це означає? 

 

Захист відповідно до Конвенції про статус апатридів 1954 року 

Чи можуть апатриди та/або 

особи без документів подати 

заяву? 

Так 

Де подати заяву? У Бюро міграції та притулку (без обмежень у часі); заявки не можна 

подавати на кордоні 

Процедура та права За ініціативою органу влади, особисто, усна чи письмова заява, 

співбесіда, рішення протягом 6 місяців (може бути продовжено до 

12 місяців), правова допомога від неурядових організацій, право на 

оскарження, надання перекладача, тимчасовий документ, що 

посвідчує особу, право на роботу, житло, право на соціальне 

забезпечення в разі працевлаштування 

Права після визнання Постійне місце проживання, права на рівні громадян (проїзний 

документ, возз’єднання сім’ї, робота, середня та вища освіта, 

соціальне забезпечення, охорона здоров’я тощо) 

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ДО ТРЕТІХ КРАЇН 

Люди, які звертаються за міжнародним захистом в Молдові, повинні здати свої документи, що 

посвідчують особу, включаючи проїзні документи, тому не можуть залишати територію Молдови під час 

подачі заяви. Люди з паспортом можуть в'їхати в Румунію з Молдови. Люди без дійсного паспорта 

можуть в'їхати в Румунію, попросивши притулок. За підтримки УВКБ ООН та МОМ 10 березня 2022 року 

Молдова та Румунія розпочали ініціативу з прискорення трансферу людей, які втікають з України, з 

Молдови до Румунії, а інші країни-члени ЄС розпочали трансфер переміщених осіб на свою територію в 

рамках Платформи солідарності ЄС.  

https://r2p.org.ua/stateless-persons-fled-ukraine-after-2022/?lang=en
https://r2p.org.ua/stateless-persons-fled-ukraine-after-2022/?lang=en
https://index.statelessness.eu/sites/default/files/ENS-Statelessness_determination_and_protection_in_Europe-Sep_2021.pdf
https://index.statelessness.eu/sites/default/files/ENS-Statelessness_determination_and_protection_in_Europe-Sep_2021.pdf
https://index.statelessness.eu/country/moldova
https://index.statelessness.eu/country/moldova
https://www.refworld.org/docid/4a27c07b2.html
https://dopomoga.gov.md/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy-ru/
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91283
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-03/2022_situational_update_13_Ukraine_EN.pdf
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5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

За підтримки УВКБ ООН, уряду Молдови та неурядових організацій створено механізми екстреного 

розподілу готівки. Також встановлюється одноразова грошова допомога для 50 000 приймаючих сімей.  

6. ОГРАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ АПАТРИДАМ  

Юридичний центр адвокатів 
https://cda.md/ 
Гаряча лінія з питань безгромадянства: +37369906400 
Гаряча лінія з питань притулку: +37368828180 
Інформаційна сторінка для українців: КОРОТКИЙ 
ДОВІДНИК ДЛЯ БІЖЕНЦІВ/ОК З УКРАЇНИ У МОЛДОВІ - 
CDA  

УВКБ ООН 
+373 22 271 853 
hunbu@unhcr.org 

Сторінка державної допомоги українцям 
https://dopomoga.gov.md/index.php  
Гаряча лінія міграційного агентства (з Молдови): 
+3780001527 
Гаряча лінія міграційного агентства (з України): 
+37322820007 

Веб-сторінка урядового притулку для 
українців 
ВАЖЛИВО! | Biroul Migrație și Azil (gov.md) 
Гаряча лінія: +3780001527 
 

Національна рада з державно-гарантованої правової 
допомоги, партнер Управління з питань міграції та 
притулку 
(+37322) 496 953, 496 339, 310065 
ot_chisinau@cnajgs.md 
http://www.cnajgs.md/ro 

 

 

  

 

 

 

Лондон, Велика Британія 
Медіа: +44 7522 525673 
info@statelessness.eu 
www.statelessness.eu 

 

 

Європейська мережа з питань безгромадянства є благодійною організацією, зареєстрованою в Англії. Реєстраційний номер 
благодійної організації: 1158414. 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91283
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91283
https://cda.md/
https://cda.md/2022/02/28/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7/
https://cda.md/2022/02/28/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7/
https://cda.md/2022/02/28/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7/
mailto:hunbu@unhcr.org
https://dopomoga.gov.md/index.php
http://bma.gov.md/ro/content/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
mailto:ot_chisinau@cnajgs.md
http://www.cnajgs.md/ro

