
 Особи, які вимушені покинути Україну

ЄДНІСТЬ ТА 
ВОЗЗ’ЄДНАННЯ 
СІМ’Ї 



ЄДНІСТЬ СІМ’Ї - ОДНЕ ІЗ ОСНОВОПОЛОЖНИХ 
ПРАВ ЛЮДИНИ



ЗАЛИШАЙТЕСЯ РАЗОМ

Ви маєте докласти всіх зусиль, щоб ваша сім’я подорожувала 
й залишалася разом, якщо це можливо.

Якщо члени вашої родини залишилися в Україні або перебувають 
в інших країнах і ви бажаєте возз’єднатися з ними, перевірте 
відповідні положення про возз’єднання сім’ї в країні, де ви маєте 
намір тимчасово оселитися. 

Ознайомитися з правилами возз’єднання сім’ї, дізнатися про те, хто 
може до вас приєднатися, і куди звернутися по допомогу, можна за 
посиланням  https://help.unhcr.org/

Щоб забезпечити єдність сім’ї, 
намагайтеся:
•  подорожувати й залишатися 

разом із членами вашої сім’ї 
наскільки це можливо;

•  максимально інформувати 
членів вашої сім’ї щодо вашого 
переміщення й розташування;

•  зберігати в надійному місці 
документи, що підтверджують 
вашу особу й сімейні зв’язки, а 
також зробити їхні фотографії та 
передати цифрові копії особам, 
яким ви довіряєте.

https://help.unhcr.org/


ШУКАЙТЕ ДОПОМОГУ ТА ІНФОРМАЦІЮ ПІД ЧАС 
ПОДОРОЖІ
Якщо вам потрібна негайна допомога після вимушеного виїзду з 
України, зверніться до центрів «Блакитна точка», які були відкриті в 
країнах, що межують з Україною.

«Блакитна точка» — це центри надання інформації та підтримки, які 
були створені УВКБ ООН, ЮНІСЕФ і міжнародними та місцевими 
партнерськими організаціями вздовж основних маршрутів 
подорожей. Вони пропонують безпечний простір, негайну 
підтримку й необхідні послуги. Там вам також можуть пояснити як 
відшукати членів вашої родини й возз’єднатися з ними.

ПОВІДОМТЕ ОРГАНИ 
ВЛАДИ, ЯКЩО ВИ 
ЗАГУБИЛИ ЧЛЕНА СІМ’Ї
Під час реєстрації в органах 
влади країни вашого 
нинішнього проживання, 
обов’язково надайте повну 
інформацію про всіх ваших 
близьких родичів (в Україні або 
в будь-якій іншій країні).

Якщо ви розлучилися з 
членами вашої сім’ї під час 
подорожі, обов’язково зазначте 
це на етапі реєстрації. 

ІНІЦІЮЙТЕ ПОШУК 
ЗНИКЛИХ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї
Якщо ви не знаєте, де 
перебуває ваша сім’я, або ви 
не можете з нею зв’язатися, 
зверніться до Міжнародного 
комітету Червоного Хреста, що 
допоможе вам віднайти членів 
вашої сім’ї: 
Посилання на 
возз’єднання 
сім’ї | 
Посилання на 
возз’єднання 
сім’ї (icrc.org) 

Шукайте центри 
«Блакитна точка» поруч 
із вами:Портал «Блакитна 
точка» |

Ці центри дуже легко впізнати за таким 
знаком: 

https://familylinks.icrc.org/
https://familylinks.icrc.org/
https://familylinks.icrc.org/
https://familylinks.icrc.org/
https://familylinks.icrc.org/
https://familylinks.icrc.org/
https://bluedothub.org/
https://bluedothub.org/


ВИ БУЛИ РОЗЛУЧЕНІ ІЗ ЧЛЕНАМИ СІМ’Ї ТА ХОЧЕТЕ З 
НИМИ ВОЗЗ’ЄДНАТИСЯ?
Якщо члени вашої сім’ї перебувають в одній із цих країн: Австрія, 
Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, 
Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, 
Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, 
Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, 
Чехія, Швейцарія та Швеція, а ви є громадянином України, маєте 
посвідчення про постійне проживання в Україні, або є біженцем, 
визнаним в Україні, і проживали в Україні до 24 лютого 2022 року, 
або ви є родичем громадянина України, особи, що має посвідчення 
про постійне проживання в Україні, або біженця в Україні, вам не 
потрібно подавати заявку на возз’єднання сім’ї до посольства. 
Ви можете самостійно поїхати до будь-якої іншої країни ЄС / 
Шенгенської зони та приєднатися до своєї сім’ї там. 

До членів сім’ї громадян України, осіб, що мають посвідчення про 
постійне проживання в Україні, або біженців в Україні належать 
чоловік/дружина, неповнолітні неодружені діти або неповнолітні 
неодружені діти чоловіка/дружини та інші близькі родичі, з якими 
ви жили разом до переміщення та які на той час перебували на 
утриманні. 
У деяких країнах, де перебуває член вашої сім’ї, цей перелік може 
включати більшу кількість родичів. 

Особи, які не належать до вищезазначеної групи або не мають 
біометричного паспорта, можуть усе ще підлягати візовим вимогам 
і мають подати заявку на отримання візи для подальших подорожей 
у Шенгенській зоні. Більше інформації можна знайти на вебсайті 
уряду країни, куди ви бажаєте приїхати.



Можливо, вам доведеться 
подати заявку на візу для 
возз’єднання сім’ї або на інший 
тип візи до посольства країни, 
де перебуває член вашої сім’ї. 

Процедури возз’єднання сімей 
відрізняються в різних країнах. 
Ваше право на возз’єднання 
сім’ї може залежати від 
вашого громадянства та від 
громадянства та статусу члена 
вашої сім’ї в іншій країні. 

Крім того, визначення сім’ї, 
а також визначення осіб, 
які належать до членів 
сім’ї, і відповідні процедури 
відрізняються залежно від 
країни, де перебуває ваш 
родич. 

Більше інформації можна знайти 
на сторінці Інформації для 
біженців, шукачів притулку та 
осіб без громадянства | УВКБ 
ООН, де ви можете обрати 
необхідну країну й знайти 
інформацію щодо осіб, які були 
вимушені покинути Україну, та 
щодо возз’єднання сімей.

нформацію щодо подорожі до 
країн за межами Європейського 
Союзу можна знайти тут:  CWC-
leaflet-on-travel-to-non-EU-
countries_En.pdf (unhcr.org)

ВАМ НЕМАЄ 18 РОКІВ, І ВИ ПРИЇХАЛИ САМОСТІЙНО 
ЧИ З КИМОСЬ, КРІМ БАТЬКІВ?

https://help.unhcr.org/
https://help.unhcr.org/
https://help.unhcr.org/
https://help.unhcr.org/
https://help.unhcr.org/poland/wp-content/uploads/sites/92/2022/04/CWC-leaflet-on-travel-to-non-EU-countries_En.pdf
https://help.unhcr.org/poland/wp-content/uploads/sites/92/2022/04/CWC-leaflet-on-travel-to-non-EU-countries_En.pdf
https://help.unhcr.org/poland/wp-content/uploads/sites/92/2022/04/CWC-leaflet-on-travel-to-non-EU-countries_En.pdf


ВАМ НЕМАЄ 18 РОКІВ, І ВИ ПРИЇХАЛИ САМОСТІЙНО 
ЧИ З КИМОСЬ, КРІМ БАТЬКІВ?
Якщо ваші батьки вас не супроводжують, обов’язково повідомте 
представників влади про те, що ви не подорожуєте з батьками. 
Вони призначать дорослого (якого іноді називають опікуном або 
представником), що допомагатиме вам із вашими потребами, 
включно з процедурою подання заявки на захист у новій країні 
проживання, а також із пошуком сім’ї та возз’єднанням.

Ви завжди можете звернутися до цієї особи або інших посадових 
осіб, якщо вам страшно, вам потрібна допомога або ви хочете 
зв’язатися зі своєю сім’єю та знайти ї ї. 

Якщо ви відчуваєте небезпеку або потребуєте допомоги, 
зателефонуйте на номер 112 у будь-який час. Він безкоштовний.



ОСОБИ, ЯКІ ВИМУШЕНІ 
ПОКИНУТИ УКРАЇНУ. 

ЄДНІСТЬ СІМ’Ї ТА 
ВОЗЗ’ЄДНАННЯ

Ознайомитися з правилами возз’єднання сім’ї, дізнатися 
про те, хто може до вас приєднатися, і куди звернутися по 

допомогу, можна за посиланням

https://help.unhcr.org/
 


