
 

 

Iнформація для українських глухих біженців  
 
Чим і як допомагає Угорськa національна асоціація для глухих і 
слабочуючих? 
 
• На сайті Української асоціації глухих (УТОГ) розміщено електронну адресу 

(https://utog.org/vazhliva- informacziya/zvernennia-presidenta-ugorskoi-asociacii-
gluhih-adama-kosi-mizhnarodna-ta - ukrainska-zhestova-mova), де глухі біженці 
можуть написати заклик про допомогу. Можна мовою жестів (відео), або 
письмово угорською чи українською мовою, ми відповімо Вам!                  Наша 
електронна адреса: karpatalja@sinosz.hu 

• Ми допоможемо знайти житло! 
• Ми надаємо помічників жестовою мовою! 
 
ВАЖЛИВО! Якщо у вас немає паспорта, а лише посвідчення особи, в’їжджайте на 
територію Європейського Союзу тільки на українсько-угорському кордоні! 

 
Будь ласка, зв’яжіться з нами перед від’їздом, щоб ми могли організувати 
допомогу вчасно! 
 

Додаткова інформація про в'їзд до Угорщини та 
місце проживання 

 
Угорський уряд визнає людей, які тікають з України, бiженцями. Це тимчасова 
форма захисту, яку можна швидко надати. 

 
Що означає бути біженцем? 

 
Через війну, за рішенням уряду, в Угорщині майже автоматично захищаються 
біженці. 
 

Кого це стосується? 
 
• Громадяни України які тікають з України до Угорщини. 
• Громадяни не України, але мають, наприклад, український вид на 

проживання чи візу та проживають на Україні, і звідти хочуть потрапити 
до Угорщини.  

 

Як можна довести, що хтось має на це право? 

 
1.  Перш за все, потрібно попросити Угорщину надати йому захист. 
2. Після цього розпочинається процедура, яку протягом 45 днів здійснює 
Національне управління у справах іноземців. 
У цій процедурі необхідно довести, що: 
• Ви є громадянин України, 
• або не громадянин України, але легально проживає в Україні. 
 



 

 

 
 
Найпростіше це зробити за допомогою різних документів та ID-карт. Важливо, 
що хтось може отримати захист, навіть якщо у нього немає документів – у цьому 
випадку орган може провести триваліший розгляд і детальніше запитати, звідки 
він прийшов. 
 

Чи можна в'їхати в Угорщину без паспорта? 

 
У нинішній ситуації з України ТАК. 
 

Скільки часу хтось вважається біженцем? 

 
Поки уряд каже, що є причина для особливого захисту. Наразі до 1 червня 2022 
року. Це може змінитися в наступний період. 
 

Яку підтримку може отримати біженець? 
 
• Відправляється в центр прийому (табір для біженців) до закінчення 
процедури. Тут також отримуватиме харчування та медичне обслуговування. 

• Після закінчення процедури, коли хтось офіційно отримує статус біженця, він 
також отримує житло в центрі прийому (табір для біженців), медичне 
обслуговування, освіту для своїх дітей та щомісячну матеріальну допомогу. 

• Ті, хто може забезпечити собі житло (наприклад, родичі, знайомі, друзі), не 
повинні йти в центр прийому (до табору). 

 

А як щодо громадян Угорщини? 

 
Громадянини Угорщини (громадянини маючи подвійне ргомадянство України та 
Угорщини, або лише громадянини Угорщини) можуть в’їхати та перебувати в 
Угорщині в будь-який час. Вони не потребують – і не можуть просити 
спеціального захисту. 


