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  Нагадування українським біженцям 

 

Місто Суаньї вітає вас та докладає всіх зусиль, щоб прийняти вас у 

найкращих умовах. 

У цій брошурі ви знайдете деякі поради, які допоможуть вам зрозуміти 

що робити після прибуття до міста. 

 

Я приїхав(ла) до Бельгії. Що мені робити?  

Крок 1: 

Обов’язково, в першу чергу, їдьте до Брюсселя для реєстрації. 

Де? Хейзель (зал 8 – Лінія метро 6 - Зупинка Хейзель (Heysel)) 

вул. Веррагата, 1 – 1020 Брюссель (Rue du Verregat 1 - 1020 Bruxelles) 

Коли?  з 8:30 до 17:30 7 днів на тиждень 

Увага! Усі члени вашої родини повинні бути з українським документом, що 

посвідчує особу (паспорт, посвідчення особи, ліцензія, свідоцтво про 

народження). 

Реєстрація відбувається наступним чином: 

·         Кодування ідентифікаційних даних у базі даних Управління у справах 

іноземців  

·         Взяття біометричних даних (відбитків пальців), за необхідності 

На цьому етапі ви отримуєте: документ під назвою «Посвідка про 

тимчасовий прихисток». 
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Крок 2: 

Для подання запиту на реєстрацію в реєстрі іноземців зверніться зі своєю 

Посвідкою про тимчасовий прихисток до муніципальної адміністрації 

Суаньї.  

 Де? Готель де Віль Палас Верте, 32 (Hôtel de Ville Place Verte, 32) - 7060 

Суаньї 

Коли ? з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 12:00 та з 13:30 до 16:00 

                 Субота з 9:00 до 12:00 

 Увага ! Вам необхідно мати при собі 4 паспортні фотографії та ваш паспорт 

(або той документ, який ви використали для реєстрації в Брюсселі). 

За будь-якою додатковою інформацією ви можете звернутися до служби у 

справах іноземців:  
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Телефоном : 

- Крістель Дюбуа: 067/34.73.26 

- Дельфін Руссо: 067/34.73.39 

- Катя Тис: 067/34.73.35 

Електронною поштою: etrangers@soignies.be 

На цьому етапі ви отримуєте додаток 15 на час очікування посвідки на 

проживання (картка А видається на підставі позитивного результату за 

запитом на дозвіл на проживання). Це право на соціальне страхування 

(див. крок 3). 

 

● Примітка 1 :  

Якщо ви зареєструвалися у період з 09.03.22 до 13.03.22 в Борде та 

отримали підтвердження реєстрації (див. документ нижче)  
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Зверніть увагу, що з цим документом ви ще не можете 

подавати заяву до муніципалітету. Вас викличуть у зал 8 (див. 

перший крок, пункт А) для отримання Посвідки про тимчасовий 

прихисток. 

 

2 можливі сценарії: 

  

a) СЦЕНАРІЙ 1 : Не вдалося зняти відбитки пальців у 

реєстраційному центрі (Борде), вас запрошують у Пачеко 

(Бульвар Пачеко, 44 (Boulevard Pacheco, 44 ) – 1000 

Брюссель – тел.: 02/488.80.00 https://dofi.ibz.be Увага: 

доступ тільки за попереднім записом), де будуть зняті 

біометричні дані: фото + відбиток пальця).  

 

Після цього вам на місці видадуть Посвідку про тимчасовий 

прихисток. 

 

b) СЦЕНАРІЙ 2 : відбитки пальців були зняті в реєстраційному 

центрі: не потрібно знову їхати в Брюссель. Ви отримаєте 

електронною поштою повідомлення, з яким ви можете 

подати заяву до муніципалітету, посилаючись на крок 2 

вище.  

 

Слід зазначити, що неповнолітні діти також повинні бути 

присутніми, мати при собі документи, що посвідчують особу 

(свідоцтво про народження).  

 

● Примітка 2 : Якщо ви вже маєте місце проживання, вам 

необхідно звернутися до відділу населення/цивільного стану для 

отримання декларації про прибуття на територію. Звідти 

направтеся до Брюсселя (див. крок 1 вище).  

https://dofi.ibz.be/
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Крок 3 :  

 

Після отримання додатка 15 або картки А, ви можете звернутися до 

Громадського центру соціального забезпечення та попросити про 

прийняття до Служби у справах іноземців 

 

Де? Громадський центр соціальних дій (CPAS) Шосе Брен 47В (CPAS 

Chaussée de Braine 47B) – 7060 Суаньї 

 

Контактна особа: пані Вандерваль - 067/348.166 - (melissa.vanderwal@cpas-

soignies.be).  

 

Громадський центр соціальних дій CPAS перевірить ваше право на 

можливу соціальну допомогу. 

 

Мені потрібна термінова медична допомога. Що я можу зробити? 

Одразу запишіться на прийом безпосередньо в лікарні CHR Haute Senne 

Де? Шосе Брен 47 (CPAS Chaussée de Braine 47) - 7060  Суаньї 

Тел.? 067/348.411 

Ваш огляд буде проведено в рамках екстреної медичної допомоги. 

  

Мені потрібний одяг. Що я можу зробити? 

Червоний Хрест зможе надати вам безкоштовно одяг із свого складу одягу.  

Де? Вул. Грегуара Вінска, 1 (Rue Grégoire Wincqz, 1) - 7060 Суаньї 

Коли? Вівторок та четвер з 14.00 до 16.30, середа з 13.30 до 16.30 та субота 

з 10.00 до 12.30. 
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Мені потрібні меблі. Куди я можу піти? 

L'Envol пропонує меблі, що були у вжитку, а також предмети декору, 

побутову техніку, велосипеди. 

 Де? Шеман де ла Гелен, 20 (chemin de la Guelenne, 20) - 7060 Суаньї 

Коли? понеділок з 13:00 до 18:00, з вівторка по суботу з 10:00 до 18:00. 

  

У мене проблеми зі спілкуванням. Що я можу зробити? 

Щоб полегшити спілкування між українцями та господарями, ми радимо 

вам, використовувати програму Google перекладач. Ось посилання →  

https://www.soultricks.com/fr/google-translate-voici-l-appli-qui-detecte-

automatiquement-la-langue-en-mode-vocal 

 

 

У разі виникнення будь-яких питань звертайтеся до  

Нашого кол-центру 

З понеділка по п’ятницю з 8:30 до 16:00  

за номером 

0800 20422 

Електронною поштою: ukraine@soignies.be 
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