
Інформація від 
державних служб Швеції

Тимчасовий захист



Ви маєте право на підтримку, коли пе-
ребуваєте в Швеції
У Швеції ви маєте право на різні види підтримки. Ваші права залежать від 
того, на якій підставі ви перебуваєте в країні.
Біженці з України можуть

• перебувати в Швеції без візи до 90 днів 
• отримати дозвіл на тимчасове проживання відповідно до Директиви 

про тимчасовий захист
• шукати притулку.

Перебування в Швеції без візи
Громадянам України не потрібна віза для перебування в Швеції терміном до 
90 днів за умови наявності біометричного паспорта або шенгенської візи. 
Протягом цього часу вам необхідно самостійно подбати про проживання 
та забезпечення себе всім необхідним. Ви не маєте права на підтримку, як 
у випадку отримання посвідки на проживання або притулку, але ви маєте 
право на невідкладну медичну допомогу.

Тимчасовий дозвіл на проживання
Директива про тимчасовий захист означає, що вам надається тимчасова 
посвідка на проживання за умови, що

• ви є громадянином України і проживали в Україні до 24 лютого 2022 
року, або

• ви маєте дозвіл на проживання в якості біженця в Україні, або
• ви є членом сім’ї того, хто відповідає одному з перерахованих вище 

пунктів.

Директивою можуть скористатись особи, які залишили Україну після 24 лю-
того 2022 року. Під час подачі заяви ви повинні пред’явити дійсний паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу.

Після отримання дозволу на проживання відповідно до Директиви про тим-
часовий захист, ви маєте право на

• певну фінансову підтримку
• базову медичну допомогу
• харчування та проживання
• працю або шкільну освіту.

Детальніше читайте на migrationsverket.se/ukraine

https://www.migrationsverket.se/ukraine
https://www.migrationsverket.se/ukraine


Отримання притулку
Якщо ви не відповідаєте вимогам для отримання тимчасової посвідки на 
проживання відповідно до Директиви про тимчасовий захист, ви можете 
подати клопотання про надання притулку.

Детальніше читайте на migrationsverket.se/ukraine

Діти до 18 років
Діти до 18 років можуть отримати дозвіл на проживання, навіть якщо у 
них немає дійсного паспорта або документа, що посвідчує особу. Діти без 
опікунів, що потребують підтримки або допомоги, можуть звернутися до 
Міграційної служби після прибуття до Швеції. Також можна звернутися до 
Соціальної служби муніципалітету, в якому ви знаходитесь.

Вакцинація проти COVID-19
У Швеції всі особи віком від 12 років можуть пройти вакцинацію проти 
COVID-19. Вам не потрібно бути громадянином Швеції, щоб отримати вак-
цину. Вакцинація проти COVID-19 є добровільною, безкоштовною і є най-
кращим способом знизити ризик тяжкого перебігу хвороби і поширення 
COVID-19.

Детальніше читайте на 1177.se

Домашні тварини з України
Якщо ви привезли з собою з України собаку, кішку або іншу домашню тва-
рину, вам слід повідомити про це співробітникам митниці на кордоні. Якщо 
ваша тварина не була перевірена на кордоні, якомога швидше зверніться 
до ветеринара. Важливо спочатку зв’язатись з ветеринаром, тому що 
тварина не повинна контактувати з іншими тваринами або відвідувачами 
клініки.

Детальніше читайте на jordbruksverket.se/ukraina

Проявіть пильність
Можуть знайтися люди, які захочуть скористатися вашою ситуацією. Будьте 
пильними щодо ризиків торгівлі людьми. Завжди стежте за своїми докумен-
тами. Попросіть людей, які допомагають вам ідентифікувати себе. Повідомте 
когось, кому ви довіряєте, про те, де ви знаходитесь, куди прямуєте, і хто їде 
з вами. Якщо ви стали жертвою злочину або втратили документ, що посвід-
чує особу, обов’язково зверніться до поліції. 

https://www.migrationsverket.se/ukraine
https://www.migrationsverket.se/ukraine
https://jordbruksverket.se/ukraina
https://jordbruksverket.se/ukraina
https://www.1177.se/uk/other-languages/other-languages
https://www.1177.se/uk/other-languages/other-languages


Важливі телефонні номери 
112 

Номер 112 слід використовувати в екстрених ситуаціях, коли існує небезпека 
для життя, майна або навколишнього середовища. Всі оператори служби 
екстреної допомоги володіють англійською, а у разі необхідності можуть 

скористатися допомогою перекладача. Лінія 112 працює цілодобово.

114 14 
З інших питань, коли необхідна допомога поліції, але це не стосується зло-
чину, що відбувається у даний момент або щойно відбувся, телефонуйте за 

номером 114 14 (+46 77 114 14 00). Оператори володіють англійською, лінія 
працює цілодобово.

1177 
Якщо ви або ваш родич захворіли, і вам потрібна консультація медсестри, 

або якщо ви не знаєте, куди слід звернутись за медичною допомогою, теле-
фонуйте за номером 1177 (+46 771 1177 00). Лінія працює цілодобово.

Видавець: Управління лєну Блекінге. 
Інформація в цій брошурі призначена для ознайомленні прибулих до Швеції, і її зміст є 
актуальним на 7 квітня 2022 року. 
Завжди стежте за змінами на сайтах державних служб Швеції.

Допомога державних служб
Міграційна служба відповідає за посвідки на проживання і 
може допомогти вам з розміщенням, якщо ви подали заяву на 
отримання дозволу на проживання або притулку.

Управління сільського господарства відповідає за забезпе-
чення захисту тварин.

Служба зайнятості допомагає у пошуку роботи.

Швеції поділена на 21 регіон, кожен з яких відповідає за охо-
рону здоров’я.

На сайті krisinformation.se зібрана інформація від державних 
служб.

https://www.migrationsverket.se/ukraine
https://jordbruksverket.se/ukraina
https://www.1177.se/uk/other-languages/other-languages
https://arbetsformedlingen.se/other-languages/ukrainska-ukrainska
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/spraklanguages/ukrainska_ukraian/us-att-komma-till-sverige-fran-ukraina

