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Короткострокове проживання: Протокол відмов для бенефіціарів 
Тимчасового захисту (BOTPs) з України 

 

 
 

 
Що таке Тимчасовий захист і як він пов’язаний з моєю заявою на проживання? 
Європейська Рада встановила мінімальні стандарти для надання Тимчасового захисту у разі масового 
переміщення переміщених осіб відповідно до Директиви Ради 2001/55/EC. В Ірландії Директива 
застосовується Департаментом у справах Дітей, Рівності, Інвалідності, Інтеграції та Молоді (DCEDIY), і 
вона надає доступ до початкового короткострокового проживання. 
 
Коли я можу подати заяву? 
Ви можете подати заяву на початкове короткострокове проживання в Департамент після прибуття в 
Ірландію після успішної заяви про тимчасовий захист до Міністерства юстиції. 
 
Чи маю я право на короткострокове проживання під Тимчасовим захистом? 
Департамент надасть житло всім особам, які отримують Тимчасовий захист (BOTP), які вкажуть, що 
вони потребують такого житла після прибуття в Ірландію або за обставин, коли приватне житло не 
підходить. 
 
Хто не може подати заявку на короткострокове проживання під Тимчасовим захистом? 

• Особи, кого Міністерство юстиції вважає таким, що не мають права на Тимчасовий захист; 

• особи, які мають право на Тимчасовий захист, але вирішили не подавати заяву на цей статус, 
наприклад, вирішують подати заяву, що підпорядковується Закону про Міжнародний захист 
2015 (International Protection Act 2015); 

• особи, які відмовилися від житла, запропонованого Департаментом. 
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Що робити, якщо в місці мого прибуття немає можливості подати заяву на Тимчасовий 
захист? 
Якщо у місці вашого прибуття в Ірландію немає можливості подати таку заяву, Департамент, за 
можливості, надасть проживання на термін до 2 ночей після вашого прибуття. Ви маєте якнайшвидше 
подати заяву на Тимчасовий захист у Центрі подачі заяв на Тимчасовий захист. Вам маєте отримати 
статус Тимчасового захисту, аби продовжувати користуватися короткостроковим проживанням на тих 
самих умовах, що й інші BOTP. 
 
Де знаходяться Центри подачі заяв на Тимчасовий захист? 
Міністерство Юстиції приймає та оцінює заяви про Тимчасовий захист у декількох локаціях. Повну 
інформацію про локації можна знайти на сайті: gov.ie/Ukraine, в розділі «Реакція Ірландії на ситуацію 
в Україні», в підпункті «Прибуття в Ірландію». 
 
У мене проблеми зі здоров'ям. Чи маю я комусь про це повідомити? 
Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, які, на вашу думку, можуть повпливати на рішення щодо 
відповідного житла, вам слід повідомити про це посадову особу. Посадова особа може направити вас 
до співробітника Служби охорони здоров’я (HSE) для оцінки стану вашого здоров'я. Організація 
проживання за умов проблем зі здоров'ям має бути рекомендована HSE. Коли Департамент DCEDIY 
отримає рекомендацію від HSE про оцінку стану здоров'я, це впливатиме на рішення, наскільки 
можливо. 
 
Я незадоволений наданими умовами проживання. Що я можу зробити? 
Департамент пропонує відповідне житло, яке за потреби перевіряється. Не завжди є можливість 
надати житло, яке повністю відповідатиме вашим очікуванням, або вимогам щодо розташування. 

Департамент зосереджений на тому, щоб забезпечити відповідним житлом усіх, хто його потребує і, 
як наслідок, ми не маємо можливості переселяти людей в альтернативне житло, якщо це не 
пов’язано з закінченням контракту з постачальником, або через інвалідність чи інші медичні 
показання. Ми не не займаємося пошуками альтернативного житла за таких підстав як: 

• близька відстань до конкретних можливостей працевлаштування; 

• близька відстань до певних шкіл, або програм навчання у закладах основноі чи вищої освіти; 

• близька відстань до друзів, знайомих чи певної спільноти; 

• через будь-які інші особисті переваги. 

Якщо ви незадоволені своїми умовами проживання і ми не маємо можливості вас переселити, ви, 
звичайно, можете шукати власне помешкання за свій рахунок. 
 
Що відбувається, якщо я відмовляюся від наданого мені житла? 
Через гостру нестачу доступного житла, якщо ви відмовляєтесь від пропозиції житла, ви не отримаєте 
подальших пропозицій від Департаменту. Зараз немає можливості запропонувати альтернативне 
житло через місце праці, школу, об’єднання сім’ї та з інших причин, які не стосуються медичних 
показників. Прохання не звертатись в Citywest Transit Hub, оскільки вам буде відмовлено в доступі. 
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Мене попросили переїхати з одного місця в інше. Що тепер? 
Департамент може попросити вас переїхати до іншого постачальника житла. Таке трапляється час від 
часу, коли закінчується контракт Департаменту з постачальником, або якщо житло надається в центрі 
невідкладної допомоги із розміщенням. Департамент організує для вас нове помешкання та 
транспорт.  

Ви можете запитати у постачальника, чи є у вас можливість залишитися в конкретному центрі на 
особистій та приватній основі. Якщо ви оберете такий варіант, Департамент більше не несе 
відповідальності за будь-які витрати, пов’язані з вашим проживанням. 
 
До кого я можу звернутися за додатковою інформацією? 
Будь ласка, зв’яжіться із командою по Тимчасовому Проживанню для осіб, що прибули з України за 
адресою: ukrainetempaccom@equality.gov.ie, ви отримаєте відповіді на ваші запитання. 
 
Яка ситуація із приватно запропонованим житлом в сім’ї? 
Департамент працює з партнерами, зокрема із Ірландським Червоним Хрестом, оранізацією Peter 
McVerry IOM, а також із місцевими органами влади, щоб об’єднати осіб BOTP із запропонованими 
приватними помешканнями в будинках із сім’ями. Дана політика відмов також поширюється на 
пропоноване приватне житло. Департамент не є стороною, яка пропонує, але співпрацює з 
партнерами, щоб сприяти цьому процесу. Там, де будинки окремі та вільні, їх перевіряють. У 
випадках, де діти переїжджають в житло, в якому проживають інші особи, проводиться відповідна 
перевірка дорослих осіб, що проживають в домі. Приватні пропозиції проживання в сім’ях також 
відбуваються поза процесом Департаменту. 


