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Після збройного нападу Російської Федерації на 
Україну громадяни України були змушені покинути 
батьківщину для пошуку безпечного притулку в 
іншій країні. Нині в Грузії перебуває багато громадян 
України. Існує багато питань, які для них є актуальними. 
Вони вже звернулися до Асоціації молодих юристів 
Грузії за консультацією з певних тем. Відповідно, ми 
пропонуємо правові роз’яснення щодо цих питань. 

Брошура підготовлена 

станом на 30 червня 2022 року.
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  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ

У Мерії Тбілісі діє гаряча лінія, за якою зацікавлені громадяни 
України можуть звернутися з проханням про надання тимчасового 
житла. 

Гаряча лінія: 032 272 22 22

  ОСВІТА 

По всій Грузії для громадян України доступні виховально-освітні 
послуги без будь-якої попередньої реєстрації в будь-якому 
державному садку-яслах чи освітньому закладі.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

У «Центральній онлайн-клініці» при Міністерстві з питань 
внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій, праці, 
охорони здоров’я та соціального захисту Грузії діє гаряча лінія, 

ЯКИМИ СЕРВІСАМИ МОЖУТЬ 
КОРИСТУВАТИСЯ ГРОМАДЯНИ 
УКРАЇНИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В 
ГРУЗІЇ?
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за якою зацікавлені громадяни України можуть звернутися 
з проханням про отримання  бажаних медичних послуг. 
Користування  послугами з питань охорони здоровя  залежить 
від дати їх в›їзду до Грузії.

Гаряча лінія: 15 22

  ТРАНСПОРТУВАННЯ

Громадянам України, які перебувають у Грузії та через військові 
дії не можуть повернутися на батьківщину:

 � АТ «Грузинська залізниця» надає можливість  безкоштовного 
проїзду будь-яким рейсом по всій країні. Для отримання 
квитка зацікавлені особи повинні звернутися до будь-якої каси 
Грузинської залізниці та пред’явити паспорт громадянина України;

 � За рішенням Мерії Тбілісі, вони можуть безкоштовно пересуватись 
у столиці муніципальним транспортом. Для цього в Мерії Тбілісі 
необхідно пред’явити паспорт громадянина України.

Адреса Мерії Тбілісі: м. Тбілісі, вул. Шартава #7
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ЯК ОРЕНДУВАТИ 
ЖИТЛО В ГРУЗІЇ?

Для громадян України, які в’їхали до Грузії після 24 лютого 2022 
року,  доступні безкоштовні послуги. Однією з послуг для них 
є надання тимчасового житла. Якщо ці особи хочуть самі зняти 
житло і/або держава більше не може надати їм цю допомогу, 
важливо знати, що вони мають врахувати при укладенні 
договору оренди.

ЩО ОЗНАЧАЄ ОРЕНДА?

Згідно договору оренди орендодавець (власник приміщення) 
передає приміщення в тимчасове користування орендарю в 
обмін на певну суму (орендну плату). Для укладання цього 
договору згода держави не потрібна.

У ЯКІЙ ФОРМІ МОЖЕ БУТИ УКЛАДЕНИЙ ДОГОВІР 
ОРЕНДИ

Договір оренди може бути укладений як у письмовій, так і в 
усній формі. Однак для кращого захисту прав обох сторін цей 
договір краще укласти в письмовій формі.

НА ЯКИЙ ТЕРМІН МОЖНА УКЛАСТИ ДОГОВІР ОРЕНДИ?

Договір оренди може бути укладений як на певний, так і на 
невизначений строк.
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ЯК СПЛАЧУЄТЬСЯ ОРЕНДНА ПЛАТА?

Орендна плата сплачується згідно  умов договору. Наприклад, 
вона може бути сплачена на початку, наприкінці строку договору 
або з певною періодичністю як у безготівковій, так і готівковій 
формі розрахунку. Для кращого захисту прав обох сторін, краще 
розрахуватися у формі безготівкового розрахунку.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ?

  Якщо договір укладено на певний строк, договір 
розривається після закінчення строку;

  Якщо договір укладено на невизначений термін, сторони 
можуть його розірвати за 3 місяці раніше (розірвання 
договору оренди житла має бути письмово оформлене).

Договір може бути розірвано і у тому випадку, якщо орендар не 
сплачує орендодавцю орендну плату.

ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНА ВИСЕЛИТИ ОРЕНДАРЯ З 
ПРИМІЩЕННЯ?

З моменту розірвання договору орендодавець (власник 
приміщення) має право повернути приміщення. 
Якщо орендар добровільно не залишає приміщення, єдиний 
спосіб повернути його – подати позов до суду. Після ухвалення 
судом рішення про виселення орендаря з приміщення, 
починається процедура виселення.
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ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ 
ТИМЧАСОВО ВВЕЗЕНИХ ДО 
ГРУЗІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ? 

Багато осіб приїхали до Грузії на власному автомобілі і досі 
залишаються в країні. Тому для них важливо мати належну 
інформацію про те, як відбувається реєстрація автотранспортних 
засобів у Грузії.

ЧЕРЕЗ СКІЛЬКИ ДНІВ НЕОБХІДНО ЗАРЕЄСТРУВАТИ 
ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ?

За загальним порядком, власник транспортного засобу (або 
його представник, який фактично володіє та користується 
транспортним засобом) зобов’язаний здійснити тимчасову 
реєстрацію транспортного засобу (автомобіля), ввезеного на 
територію Грузії на термін понад 90 календарних днів.

Однак через воєнний стан в Україні, виконання обов’язку щодо 
обов’язкової реєстрації автомобілів, які ввезені громадянами 
України  з 1 січня 2022 року по 1 липня 2022 року,  відкладено 
до 1 вересня 2022 року.

ЩО ОЗНАЧАЄ І ДЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТИМЧАСОВА 
РЕЄСТРАЦІЯ? 

На підставі тимчасової реєстрації власнику транспортного 
засобу буде видано свідоцтво про реєстрацію транспорту, також 
автомобілю присвоюється реєстраційний номер (державний 
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номерний знак), після чого особа зможе вільно пересуватися 
цим автомобілем по території Грузії.

Тимчасову реєстрацію транспортних засобів здійснює Агентство 
обслуговування Міністерства внутрішніх справ.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ТИМЧАСОВОЇ 
РЕЄСТРАЦІЇ? 

Власник транспортного засобу для реєстрації зобов’язаний 
подати такі документи:

  заява, яка заповнюється на місці, в Агентстві 
обслуговування МВС; 

  документ, що посвідчує особу власника автомобіля; 

  акт огляду, складений за результатами експертного 
огляду автомобіля - огляд транспортного засобу 
проводиться спеціалістами в Агентстві обслуговування; 

  документ, що підтверджує  включення до процедури 
тимчасового ввезення; 

  документ, що підтверджує оплату сервісного збору 
(плата за свідоцтво про реєстрацію автомобіля становить 
35 ларі, а вартість видачі пари реєстраційних номерів 
для автомобіля також 35 ларі. Тому необхідно сплатити 
70 ларі). 

Що відбувається у тому випадку, якщо особа, яка бажає здійс-
нити реєстрацію, подає документацію не повністю? 

Якщо особа, яка зацікавлена   в реєстрації, подає документацію 
не в повному обсязі, працівник реєстраційної служби для 
уточнення  має право вимагати додаткову документацію.
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ЯКА САНКЦІЯ МОЖЕ БУТИ НАКЛАДЕНА НА ОСОБУ, ЯКА 
ПОРУШИТЬ ОБОВ’ЯЗОК ТИМЧАСОВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ? 

У разі порушення терміну тимчасової реєстрації на порушника 
накладається штраф у розмірі 50 ларі за кожен день прострочення. 
Однак, незалежно від днів порушення, максимальна сума 
штрафу не може перевищувати 1000 ларі.

Громадяни України, які в’їжджали до Грузії на своїх автомобілях 
з 1 січня по 1 липня 2022 року, не штрафуватимуться за 
недотримання обов’язку щодо тимчасової реєстрації автомобіля 
до 1 вересня 2022 року. 
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ЯК ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ 
МОЖУТЬ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН 
ГРУЗІЇ?

Чи потрібна віза громадянину України для в’їзду до Грузії?

Громадянин України має право в’їжджати на територію Грузії 
без візи і перебувати в Грузії без візи протягом одного року.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ГРОМАДЯНИНУ УКРАЇНИ ДЛЯ 
ПЕРЕТИНУ ГРУЗИНСЬКОГО КОРДОНУ?

  для в’їзду на територію Грузії особа повинна мати 
дійсний паспорт;

  бажано, щоб особа, яка не має дійсного паспорта, мала 
при собі інші документи, що посвідчують її особу;

  в особливих випадках, визначених Міністерством 
внутрішніх справ, іноземцю може бути дозволено 
перетнути державний кордон Грузії без проїзного 
документа;

  за наявності можливості, попередню консультацію 
можна отримати в Департаменті патрульної поліції за 
номером: (032) 241-42-42. 
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ЧИ МОЖЕ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ В 
ГРУЗІЇ, ЗАЛИШИТИ ТЕРИТОРІЮ ГРУЗІЇ І ЗА ЯКИХ УМОВ?

  іноземець, який перебуває в Грузії, може вільно 
залишити країну; 

  іноземець, який прямує з території Грузії до іншої країни, 
перетинає державний кордон за документами, за якими 
він в’їхав до Грузії;

  іноземець повинен покинути Грузію до закінчення 
терміну його законного перебування в Грузії.

У ЯКОМУ ВИПАДКУ ГРОМАДЯНИНУ УКРАЇНИ МОЖЕ 
БУТИ ВІДМОВЛЕНО У ВИЇЗДІ З ГРУЗІЇ?

  якщо йому заборонено виїжджати з Грузії на підставі 
рішення суду; 

  якщо він був засуджений за скоєння злочину - до 
відбування покарання або звільнення від покарання; 

  у випадку, передбаченому законодавством Грузії, якщо 
він ухиляється від виконання обов’язку, покладеного на 
нього компетентним адміністративним органом Грузії - 
до виконання обов’язку; 

  в інших випадках, передбачених законодавчими актами 
Грузії.
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У ЯКИХ ВИПАДКАХ 
ІНОЗЕМЕЦЬ МОЖЕ У 
ГРУЗИНСЬКОМУ СУДІ 
ПОРУШИТИ РОЗГЛЯД СПРАВИ 
ІЗ СІМЕЙНИХ ПИТАНЬ  І 
ЗАКОНОДАВСТВО ЯКОЇ 
КРАЇНИ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПІД 
ЧАС РОЗГЛЯДУ ЦІЄЇ СПРАВИ?

Станом на сьогодні в Грузії перебуває багато громадян України. 
Таким чином, актуальним є питання про те, чи можуть суди 
Грузії розглядати спори подружжя, які перебувають у Грузії . 
Важливим є також питання, за яким законодавством повинні 
вирішуватись судами такі види спорів. 

  Розгляд справ щодо встановлення батьківства або сплати 
аліментів може бути порушено в суді Грузії, якщо місце 
проживання дитини або місце проживання одержувача 
аліментів або його звичайне місце перебування знаходиться 
в Грузії.

  Розгляд справ щодо особистих відносин між батьками та 
дітьми, походження дітей, встановлення батьківства та 
пов’язаних з ними справ , може бути порушено в суді Грузії 
якщо одна зі сторін процесу є громадянином Грузії або має 
звичайне місце проживання в Грузії.

  Особисті та майнові відносини між батьками та дітьми, у 
тому числі батьківське піклування, підлягають розгляду за:

 � законодавством країни, де дитина має звичайне місце 
проживання; 
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 � також в інтересах дитини застосовується право країни, 
до якої належить дитина, мається

 � на увазі громадянство дитини. 

  Справи щодо розлучення, розірвання шлюбу або визнання 
його недійсним, встановлення шлюбу чи спільного 
проживання подружжя можуть бути вирішені в судах Грузії, 
якщо:

 � один із подружжя є громадянином Грузії або на момент 
укладення шлюбу був громадянином Грузії; 

 � один із подружжя, проти якого порушено справу, має 
звичайне місце проживання в Грузії;

 � один із подружжя є особою без громадянства і має 
звичайне місце проживання в Грузії. 

  До розірвання шлюбу та майнових відносин подружжя 
застосовується законодавство  країни:

 � до якої обидва подружжя належать окремо (є 
громадянами) або належали в останній момент шлюбу; 

 � де подружжя окремо мають  або мали звичайне місце 
проживання на останній момент шлюбу;

 � з якою подружжя разом найтісніше пов’язане.

  Законодавство Грузії застосовується до справ, пов’язаних 
з розлученням, у випадках,  якщо за іноземним 
законодавством розірвання шлюбу неможливе, і при цьому 
один із подружжя, хто  бажає розлучитися, є громадянином 
Грузії або був громадянином Грузії на момент укладення 
шлюбу.
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Асоціація молодих юристів Грузії готова надати консультації 
громадянам України в Грузії. Для того, щоб мати можливість 
пройти особисту консультацію з юристом, необхідно 
заздалегідь записатися на прийом. Щоб замовити 
консультацію, зв’яжіться з нами з понеділка по четвер з 
10:30 до 11:00 за номерами:

  З питань цивільного/адміністративного права -  
(032)-2-99-50-76

  З питань кримінального права - (032)-2-30-72-36

З понеділка по п’ятницю також можна отримати 
консультацію по телефону з 11:00 до 14:00 та з 15:00 
до 17:00. Напрямок цивільного / адміністративного 
права - (032)-2-99-50-76, напрямок кримінального 
права - (032)-2-30-72-36.

Ви також можете отримати онлайн-консультацію, 
для чого необхідно надіслати конкретне запитання 
на адресу legalaid@gyla.ge. Ви отримаєте відповідь 
протягом кількох робочих днів.




