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Територіальні центри комплектування  та 
соціальної підтримки 

Головні управління Національної поліції 

Обласні військові адміністрації 

ЗВЕРНЕННЯ 
щодо забезпечення дотримання прав біженців, осіб, яким надано додатковий захист, осіб, які звернулися 

за захистом в Україні та осіб без громадянства, що перебувають/проживають в Україні 

Благодійний Фонд “Право на захист” (далі – БФ “Право на захист”) користується нагодою, щоб 
висловити Вам свою глибоку повагу. 

БФ «Право на захист» є виконавчим партнером Управління Верховного Комісара ООН у справах 
біженців (УВКБ ООН) та здійснює діяльність із забезпечення захисту та дотримання прав біженців, осіб, які 
звернулися за захистом, осіб без громадянства (далі - ОБГ), внутрішньо переміщених осіб та інших осіб 
вразливих категорій. 

У зв’язку зі збройним вторгненням Російської Федерації в Україну біженці, особи без громадянства, 
особи, яким надано додатковий захист, особи, які звернулися за захистом в Україні, вимушені 
переміщуватися територією України з метою  збереження свого життя та життя своїх сімей. 

Наш Фонд отримує звернення від таких осіб з різних областей України, оскільки вони 
стикаються зі складнощами під час перевірок в них документів, що посвідчуються особу та/або 
підтверджують законність їх перебування/проживання в Україні.  

З метою забезпечення прав вказаних категорій осіб під час забезпечення заходів правового режиму 
воєнного стану БФ «Право на Захист» розроблено пам’ятку про документи, які підтверджують спеціальні 
статуси іноземців та осіб без громадянства в Україні, у зв’язку з чим, 

ПРОСИМО: 
1. Ознайомити з пам’яткою про документи, які підтверджують спеціальні статуси іноземців та осіб без

громадянства в Україні особовий склад органів та підрозділів, виконання посадових обов’язків яких
передбачає перевірку документів в осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів,
службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану.

2. За можливості, повідомити про здійснені заходи БФ «Право на Захист» на електронну пошту організації
r2p@r2p.org.ua

Президент БФ «Право на Захист»  Олександр Галкін 
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ДОКУМЕНТИ, 
ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНІ 

СТАТУСИ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ  
БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ

Під час забезпечення заходів правового режиму 
воєнного стану варто враховувати особливості статусів 

іноземців та осіб без громадянства в Україні
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В Україні під час воєнного стану перебувають іноземці та особи 
без громадянства (ОБГ), які відмовилися від захисту країни свого 
громадянства або не мали такого захисту:

 ● біженці
 ● особи, які потребують додаткового 
захисту

 ● особи, які звернулися за захистом 
в Україні

 ● особи без громадянства
 ● особи, які звернулися за визнанням осо-
бою без громадянства в Україні

 ● особи з невизначеним громадянством

Це означає, що вони:

 ● не можуть звернутися до посольства 
країни свого громадянства

 ● не можуть і не бажають повернутися до 
країни свого громадянства

 ● не мають підтвердження, що належать 
до громадянства певної країни чи

 ● не мають громадянства жодної з країн

 Чому іноземці відмовляються від захи-
сту країни свого громадянства?

 ● Бо вони є жертвою переслідування Уря-
ду цієї країни та/або

 ● вони є опозицією Уряду цієї країни та/
або

 ● уряд цієї країни не здатен забезпечити 
їм безпеку і свободу в цій країні

 Хто такі особи без громадянства  
в Україні?

 ● Особи, які не можуть оформити паспорт 
жодної з держав (наприклад, внаслідок 
обставин, пов’язаних з розпадом СРСР; 
міграції; інших обставин)

 Хто такі особи з невизначеним  
громадянством?

 ● Люди без документів, що посвідчують 
особу, належність яких до громадянства 
певної держави/держав невідома

Який зв’язок у вказаних категорій іноземців та ОБГ з Україною?

 ● Вони звернулися за/отримали захист 
Україн

 ● Вони звернулися за визнанням/були 
визнані ОБГ в Україні

 ● Вони прибули й проживають в Україні 
після визнання ОБГ у іншій державі

 ● Вони фактично проживають на території 
України, намагаючись визначити належ-
ність до громадянства певної країни

Які документи іноземці та ОБГ мають на підтвердження свого 
спеціального статусу в Україні?

 ● Посвідчення біженця
 ● Проїзний документ біженця
 ● Посвідчення особи, яка потребує додат-
кового захисту

 ● Проїзний документ особи, якій надано 
додатковий захист

 ● Довідка про звернення за захистом 
в Україні

 ● Посвідчення особи без громадянства 
для виїзду за кордон

 ● Посвідка на тимчасове проживання, 
видана ОБГ

 ● Посвідка на постійне проживання, вида-
на ОБГ

 ● Довідка про звернення за визнанням 
особою без громадянства в Україні

 ● Паспорт громадянина колишнього СРСР 
зразка 1974 року
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Зразки документів

Посвідчення біженця

Проїзний документ біженця

Посвідчення особи без громадянства 
для виїзду за кордон

Посвідка на тимчасове проживання, 
видана ОБГ

Посвідка на постійне проживання, 
видана ОБГ
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Зразки документів

Проїзний документ особи, якій нада-
но додатковий захист

Посвідчення особи, яка потребує 
додаткового захисту

Посвідка на тимчасове проживання, 
видана ОБГ, у формі книжечки

Посвідка на постійне проживання, 
видана ОБГ, у формі книжечки
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Зразки документів

Довідка про звернення за захистом в Україні Довідка про звернення за визнанням особою 
без громадянства в Україні

Паспорт громадянина колишнього 
СРСР зразка 1974 року


