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Результати опитування 
Допомога українським біженцям 

25 березня 2022 

Австрія / APHA  Ініціативи індустрії 
Наш вебсайт тепер включає розділ "We help people from Ukraine", 
об'єднавши ключову інформацію про те, як найкращим можливим чином 
запропонувати підтримку. Ми постійно інформуємо наших членів про те, 
як працевлаштувати українських біженців (за законами країни, що набули 
чинності з 11.03.2022).  
 
Також, в готельному секторі багато приватних ініціатив, наприклад «Один 
готель, одна сім'я» ( "One hotel, one family". ) 
  
Держпідтримка 
APHA тісно співпрацює з BBU (Федеральне Агентство Послуг Прийому та 
Підтримки), розіславши серію інформ бюлетенів нашим 16000 
провайдерам. Наше співробітництво включає можливість реєстрації в базі 
BBU із зазначенням наявності номерів для надання українським біженцям. 
   

Хорватія / UPUHH  Ініціативи індустрії 
UPUHH спільно з Міністерством Туризму Хорватії працює з готельєрами із 
забезпечення біженців житлом. 
  
Ми також ведемо попередні переговори з Мінпраці щодо оцінки 
реальних можливостей працевлаштування громадян України. 
  
UPUHH діє як ключовий координатор для готелів. Ми оцінюємо, чи мають 
намір готелі прийняти біженців, і продовжимо координувати взаємодію 
між державою та готельєрами.  
  
Держпідтримка 
Хорватський уряд встановив спеціальну систему, яка координуватиметься 
Цивільним захистом. Цивільний Захист прийме всіх біженців, які 
прибувають до Хорватії, і з відповідних пунктів прибуття до країни 
переведе їх до пунктів біженців, включаючи готелі. 
  
Наші поточні переговори з урядом точилися навколо гуманітарного 
розміщення, яке установи готові надати безкоштовно біженцям на певний 

https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/wir-helfen-menschen-aus-der-ukraine.html
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/wir-helfen-menschen-aus-der-ukraine.html
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/wir-helfen-menschen-aus-der-ukraine.html
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/wir-helfen-menschen-aus-der-ukraine.html
https://www.diepresse.com/6108984/ein-hotel-eine-familie-schellhorn-startet-fluechtlingsprojekt
https://www.diepresse.com/6108984/ein-hotel-eine-familie-schellhorn-startet-fluechtlingsprojekt
https://www.diepresse.com/6108984/ein-hotel-eine-familie-schellhorn-startet-fluechtlingsprojekt
https://www.diepresse.com/6108984/ein-hotel-eine-familie-schellhorn-startet-fluechtlingsprojekt
https://www.bbu.gv.at/en
https://www.upuhh.hr/
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термін. Відповідно до низки попередніх – поки що не підтверджених – 
новин, держава можливо запропонує готелям, готовим до прийому 
біженців, розмістити їх на довше, і держава це сплатить. 

 

Чехія / AHR CR  Ініціативи індустрії 
На початку березня AHR CR почала допомагати в організації житла для 
українських біженців у Чехії. Наразі завдяки підтримці наших готельєрів 
ми надали майже 4000 безкоштовних номерів. 
  
Держпідтримка 
Ми також контактуємо з урядом перед неминучою необхідністю 
розширення можливостей готелів. Багато готелів також надають 
індивідуальну допомогу своїм співробітникам, родичам та сім'ям. 
   

Естонія / EHRA  Ініціативи індустрії 
Асоціація Готелів та Ресторанів Естонії (Estonian Hotel and Restaurants 
Association (EHRA) забезпечує комунікацію готелів з урядом. Готельний 
сектор нашої країни вже пропонує вакансії біженцям, багато з яких також 
вже почали працювати. 
  
Багато готелів запропонували безкоштовні номери біженцям, які 
прибувають у країну, і ще не зв'язувалися з центрами біженців. Такий тип 
розміщення зазвичай короткостроковий – до одного тижня. 
  
Держпідтримка 
Департамент Соцстрахування Естонії (Estonian Social Insurance Board) 
розмістив відкритий тендер з пошуку партнерів з розміщення біженців, і 
EHRA бере активну участь у процесі. 
 
Уряд також компенсує готелям цінові пропозиції, що включають усі прямі 
витрати. Перші 30 днів проживання будуть покриті державою. Усі 
пропозиції повинні включати проживання, можливість прання та повного 
пансіону. 
 
За подальшими етапами скоро буде рішення. Поки що нам вдалося 
покрити базові потреби. Проте незабаром у нас закінчаться можливості 
розміщення.  
  

Німеччина / IHA  Ініціативи індустрії  
IHA, як асоціація рівня всієї країни не залучена безпосередньо до розподілу 
та розміщення біженців. Це робиться регіональними та місцевими 
асоціаціями DEHOGA .  
  

 

https://www.ahrcr.cz/en/
https://ehrl.ee/en/about/
https://ehrl.ee/en/about/
https://ehrl.ee/en/about/
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/en
https://www.hotellerie.de/
https://www.hotellerie.de/
https://www.dehoga-bundesverband.de/
https://www.dehoga-bundesverband.de/
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 Для підтримки ми створили огляд різних ініціатив та пропозицій 
допомоги в Німеччині, доступний за цим посиланням this link.   
  
Держпідтримка 
Біженці, які прибувають до Німеччини з України, 
розподіляються по федеральних землях. Міста та сільські 
райони відповідають за організацію розміщення та 
обслуговування біженців. 
  
Для найефективнішої координації пропозицій номерів у містах 
та районах, численні регіональні асоціації DEHOGA створили 
можливість провайдерам житла запровадити їхні пропозиції до 
веб-форми. Регіональні асоціації потім дають доступ до цієї 
інформації відповідним містам та сільським районам. 
   

Угорщина / HHRA  Ініціативи індустрії 
Асоціація Готелів та Ресторанів Угорщини (Hungarian Hotel & 
Restaurant Association (HHARIA) співпрацює з Червоним Хрестом 
Угорщини та Допомогою Мігрантам. Ми ініціювали благодійну 
акцію серед готелів членів, в якій залежно від наявності готелі 
запропонують номери біженцям безкоштовно. Акція дуже 
популярна, за останні 2 тижні понад 120 номерів (переважно в 
Будапешті) було прийнято українськими біженцями. 
 
Крім запропонованих номерів, готелі також допомагають, 
пропонуючи спальні місця, ліжка, ковдри, санітарні речі, 
рушники, тарілки, склянки, та ін. для «Тимчасових Будинків». 
Наші готелі щодня готують сотні бутербродів біженцям, які 
прибувають з України на залізничні станції Угорщини. 
 
Держпідтримка 
Ряд корисних ініціатив уже прийнято, наприклад: 
• З 24 лютого 2022 року не стягується та не декларується 
туристичний збір на людей з України, які легально проживали в 
Україні до приїзду до Угорщини. 
• Біженці можуть працювати в Угорщині без дозволу.  Їм 
потрібно зв'язатися з Відділом по Біженцям (Asylum Authority) 
для отримання статусу біженця – без необхідності особистої 
співбесіди. Проте більшість біженців будуть в Угорщині 1-2 дні 
перед поїздкою далі до Західної Європи. 
  

    

https://www.hotellerie.de/news/hotellerie-hilft
https://www.hotellerie.de/news/hotellerie-hilft
https://www.hah.hu/en
https://www.hah.hu/en


  

  

  

  
36/38 Rue Dautzenberg • 1050 Brussels Belgium • T: +32 (0)2 513 63 23 • hotrec@hotrec.eu • www.hotrec.eu  

HOTREC aisbl - BCE 0451.258.945  

  

Польща / IGHP  Ініціативи індустрії 
З перших днів готелі Польщі внесли багато ініціатив та 
конкретних дій для біженців з України. Найважливіші з них це:   

 о 

 1. Проживання та харчування постояльцям готелів; 
2. Приготування їжі та доставка у точки збору біженців 
біля готелів; 
3. Надання номерів у готелях для центрів розподілу 
біженців; 
4. Посередництво у створенні роботи у готелях. Цей 

проект проводиться CCPHI спільно з UHRA (Україна)¹ і 

повідомляє рекрутингової компанії JOOBLE як про 
шукачів, так і роботодавців готельних вакансій; 
5. Надання транспортних послуг своїми автобусами від 
меж міста, де розташований готель; 
6. Допомога співробітникам готелів у перевезенні членів 
їхніх сімей з України до Польщі; 
7. Організація збору продуктів, одягу, ліків тощо; 
8. Тримісячна вихідна допомога працівникам, які 
вирішили повернутися до України.  

  
Держпідтримка 
IGHP у контакті з держслужбами щодо форми та умов 
допомоги, що надається готелями біженцям з України. Ми 
надіслали листа прем'єр-міністру, крім інших, про необхідні 
зміни податкового регулювання, яке прибрало б формальні 
бар'єри, що обмежують обсяг допомоги. На додаток, члени 
правління CCPHI брали участь у засіданнях парламентського 
комітету з обговорення теми допомоги біженцям. Одна з 
найважливіших змін законодавства – це спрощення процедури 
працевлаштування українців на 18 місяців на однакових умовах 
із поляками.    
Фінансування перебування біженців в готелях за рахунок 
держбюджету зараз значно зменшилося (з 120 злотих до 40 
злотих на особу на день, тобто приблизно з EUR 27 до EUR 9), що 
вилилося в зниження зацікавленості прийняти біженців 
готелями як частину держдопомоги. 

https://uhra.com.ua/
https://www.ighp.pl/
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Румунія / FIHR  Ініціативи індустрії 
З початку війни ми запровадили платформу, яка показує 
наявність у готелях житла для українських біженців. FIHR також 
створила ще одну платформу, де НДО, волонтери чи 
держструктури можуть надсилати свої запити. На основі цих 
інструментів, FIHR вдалося розмістити сотні біженців у готелях. 
Більшість таких пропозицій є безкоштовними, тоді як різні 
установи, такі як НДО, Посольства тощо, оплачували послуги.    
  
Держпідтримка 
FIHR має прямий контракт із держструктурами місцевого та 
загальнодержавного рівня. На сьогодні, у нас два значні 
досягнення: 
• Румунський Уряд зрозумів необхідність забезпечення 
мінімальної суми покриття проживання – 120 лей (близько EUR 
24) за проживання та сніданок на особу. 
• Уряд Румунії змінив рамки працевлаштування для українців, 
які дають їм змогу працювати без дозволу один рік.  

 

Словенія / TGZS  Ініціативи індустрії 
Торгова Палата закликала надати практичну допомогу в 
українській кризі. Ми інформували наших членів та 
запропонували допомогу. 
  
Держпідтримка 
Уряд Словенії випустив заклик до суспільства надати готельні 
номери українським біженцям. Участь можуть брати 
зареєстровані установи з розміщення. Вимоги щонайменше 20 
спальних місць на установу. Передбачувані витрати повинні 
повідомлятись. Термін контракту – до 30 вересня, 2022  
  

https://www.fihr.ro/
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Швеція / VISITA  Ініціативи індустрії 
VISITA ще не має повної картини всіх ініціатив, які залучають 
готелі Швеції. Проте члени висловили готовність надати як 
житло, так і роботу українським біженцям. Тому йде 
обговорення та Visita допомогла членам у таких питаннях як 
тимчасове перепрофілювання бізнесів у житло для біженців. 
Ми повідомимо Hotrec більше інформації в міру її отримання. 
  
Держпідтримка 
Шведський Департамент міграції відповідальний за пошук 
житла для українських біженців у Швеції. VISITA запропонувала 
стати єдиною точкою контакту між нашими членами, які 
бажають запропонувати житло та Департаментом Міграції 
Швеції.  Проте бізнеси, такі як готелі, які бажають надати житло, 
просять оголошувати тендер на Шведський Департамент 
Міграції для відповідних закупівель. Приватних осіб просили 
звертатись до місцевих волонтерських організацій для 
пропозиції житла українським біженцям. 
 

Іспанія / CEHAT  Ініціативи індустрії 
CEHAT просуває платформу із забезпечення українських 
біженців та їхніх сімей безкоштовними готельними номерами. 3 
березня 2022 року, асоціація звернулася до туристичних готелів 
Іспанії щоб прискорити пропозицію житла для переміщених 
осіб з України, доки держава не визначить адекватне рішення 
для таких людей. 
 
CEHAT координуватиме роботу з прийому готелями Іспанії, 
аналізуючи наявність житла для цього та надаючи цій проблемі 
найвищий пріоритет для гнучкого та ефективного вирішення 
потреб, що виникають в Іспанії. 
 
Держпідтримка 
CEHAT висловив готовність співпрацювати з урядом Іспанії щодо 
подолання цієї кризи.   
 

 

https://visita.se/
https://cehat.com/
https://cehat.com/
https://cehat.com/notaprensa/cehat-moviliza-al-sector-hotelero-para-poner-camas-a-disposicion-de-los-refugiados-de-ucrania/
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Швейцарія / HotellerieSuisse  Ініціативи індустрії 
Готельні установи Швейцарії можуть легко визначити свою 
готовність прийняти українських біженців за допомогою 
платформи Campax platform. 
HotellerieSuisse зібрав ключову інформацію щодо кризи та 
можливостей допомоги від готельної індустрії для членів (див. 
нижче)  
 
Інформація про компенсацію та послуги від Держсекретаріату з 
міграції (SEM): 
• Якщо проживання триває чотири ночі або менше, максимальна 
сума CHF 87.50, включаючи ПДВ за ніч на особу. 
• Якщо проживання в готельному номері більше чотирьох ночей, 
то єдина ставка за ніч на особу не може перевищувати CHF 70.00, 
включаючи ПДВ, починаючи з першої ночі. 
 

Харчування на день: 

• Сніданок: макс. CHF 10.00 з ПДВ 
• Обід: макс. CHF 20.00 з ПДВ 

• Вечеря: макс. CHF 20.00 з ПДВ 
   

Заміна білизни раз на тиждень. 
Перевага тим готелям, які пропонують повний пансіон 

  
Держпідтримка 
HotellerieSuisse підтримує Держсекретаріат з міграції (SEM) у 
координації проживання українських біженців. 
  

Великобританія/ UKHospitality  Ініціативи індустрії 
UKHospitality підтримує урядову ініціативу гуманітарного 
біженства, що дозволяє бізнесам та громадським групам 
надавати індивідуальне спонсорство. Ми координуємо житло, 
робочі місця з проживанням та окремі вакансії як частину 
пропозиції. 
 
   
  

https://campax.org/
https://campax.org/
https://campax.org/
https://www.hotelleriesuisse.ch/it/
https://www.ukhospitality.org.uk/
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 Окремо індустрія збирає кошти для направлення до Комітету з 
надзвичайних ситуацій. Ми здаємо порожні номери готелів по 
Європі на волонтерських засадах та збираємо невикористані 
набори готельного приладдя для доставки до кордону.     
  
Держпідтримка 
Ідуть дискусії про нову схему. Вона забезпечить 350 фунтів на 
місяць для допомоги приймаючій стороні розмістити 
українських біженців, і поки незрозуміло як відноситься до 
готельної сфери пропозиція кімнат поза готелями та пропозиція 
робочих місць з проживанням. Термін держпрограми – мінімум 
6 місяців. 

  

¹ Переклад цього документу виконано Асоціацією Готелів та Курортів України (UHRA). З питаннями 

та пропозиціями прохання звертатися: development@uhra.com.ua; telegram: Uhra2022  

mailto:development@uhra.com.ua

