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Нідерландська мова
Нидерландский язык

Українська мова
Украинский язык

Російська мова
Русский язык

ЗАЯВА НА ПРАВО ТИМЧАСОВОГО
ПРОЖИВАННЯ У БЕЛЬГІЇ

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРАВО ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ В БЕЛЬГИИ

ФЕДЕРАЛЬНИЙ УРЯД БРЮССЕЛЬ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЮССЕЛЬ

Крок

Шаг

Що Ви реєструєтеся в реєстраційному офісі і
одразу одержуєте Сертифікат тимчасового
захисту

Что Вы регистрируетесь в регистрационном
офисе и сразу получаете Сертификат временной
защиты

Де
Реєстраційний офіс для українців у Брюсселі
Хейзел

Где
Регистрационный офис для украинцев в
Брюсселе
Хейзел

за адресою

по адресу
Брюссель можно доехать на линии метро
остановка Хейзел

на лінії метро

Брюссель можна доїхати
зупинка Хейзел
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-

o
o
o
o

Коли
Якнайскоріше
Запишіться на прийом за наступним посиланням

Когда
Как можно скорее
Запишитесь на прием по следующей ссылке

Хто
- Громадяни України
- Громадяни які користуються міжнародним
захистом в Україні біженці
- Члени сім ї громадян України

Кто
- Граждане Украины
- Граждане пользующиеся международной
защитой в Украине беженцы
- Члены семьи граждан Украины

Надати
- Громадяни України
o посвідчення особи
- Громадяни які користуються міжнародним
захистом в Україні біженці
o документ що підтверджує особу або
посвідку на проживання в Україні
- Члени сім ї громадян України
o документ що підтверджує особу
o доказ спорідненості

Предоставить
- Граждане Украины
o удостоверение личности
- Граждане пользующиеся международной
защитой в Украине беженцы
o документ удостоверяющий личность или
вид на жительство в Украине
- Члены семьи граждан Украины
o документ удостоверяющий личность
o доказательство родства

Що відбувається у Брюсселі

Что происходит в Брюсселе

Розгляд питання щодо надання статусу
тимчасового захисту

Рассмотрение вопроса о предоставлении статуса
временной защиты
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МЕРІЯ М МЕХЕЛЕН ВІДДІЛ РОБОТИ З
ІНОЗЕМЦЯМИ

МЭРИЯ Г МЕХЕЛЕН ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С
ИНОСТРАНЦАМИ

Крок

Шаг

Що треба зробити Зареєструватися в реєстрі
іноземців в мерії м Мехелен

Что нужно сделать Зарегистрироваться в реестре
иностранцев в мэрии г Мехелен

Де Рейзенстрат

Где Рейзенстрат

індекс

м Мехелен

Як це зробити
Запишіться на прийом
Зателефонуйте за номером
запишіться на прийом для Оформлення
тривалого перебування для іноземців

o
o
o

o
o
o
o

і

индекс

г Мехелен

Как это сделать
Запишитесь на прием
Позвоните по телефону за номером
и запишитесь на прием для Оформления
длительного пребывания для иностранцев

Хто Громадяни яким надано статус тимчасового
захисту

Кто Граждане которым предоставлен статус
временной защиты

Документи для надання
o Посвідчення особи
o Документ що підтверджує тимчасовий
захист видається реєстраційним бюро у
Брюсселі
o
фотографії для паспорта

Документы для предоставления
o Удостоверение личности
o Документ подтверждающий временную
защиту выдаётся регистрационным бюро
в Брюсселе
o
фотографии для паспорта

Що відбувається там
- Оформлення досьє іноземця
- Реєстрація в реєстрі іноземців
- Оформлення документа на тимчасове
перебування додаток
для подальшої
видачі картки з посвідкою на проживання на
рік
- Пояснення для наступних кроків

Что происходит там
- Оформление досье иностранца
- Регистрация в реестре иностранцев
- Оформление документа на временное
пребывание приложение
для
последующей выдачи карточки с видом на
жительство на год
- Пояснение для следующих шагов

Виданий документ
додаток

Выданный документ
приложение

4

Крок
Перевірка факту проживання за адресою
місцевою поліцією

Шаг
Проверка факта проживания по адресу местной
полицией

Крок
Заява на одержання картки з посвідкою на
проживання
в мерії м Мехелен для
одержання Вам буде надіслано запрошення

Шаг
Заявление на получение карточки с видом на
жительство
в мэрии г Мехелен для
получения Вам пришлют приглашение

Крок
Одержання карти з посвідкою на проживання в
мерії м Мехелен

Шаг
Получение карты с видом на жительство в
мэрии г Мехелен

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Національний Колл центр

Национальный Колл центр

Інформація щодо України

Информация по Украине

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ В М МЕХЕЛЕН

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ В Г МЕХЕЛЕН

Выражаем благодарность городу Лувен за составление этого документа
Вдячні місту Лувен за складання цього документа

