
   

   

   

   

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

Інструкції для тих, хто приїжджає у Фінляндію з 

України 

Якщо Ви громадянин України і приїжджаєте у Фінляндію через вторгнення Росії в Україну, 

Ви можете перебувати на території Фінляндії без візи або подати заяву про надання 

притулку. 

• Ви можете перебувати на території Фінляндії без візи 3 місяці, якщо маєте 

біометричний паспорт. Дізнайтеся більше про необхідні документи й візи на сайті 

Міністерства закордонних справ Фінляндії: um.fi/viisumi-suomeen 

• Ви можете подати заяву про надання притулку у Фінляндії, звернувшись у поліцію 

або прикордонну службу Фінляндії особисто. Заяву не можна подати до 

представництв Імміграційної служби Фінляндії в регіонах або центрів допомоги 

шукачам притулку. Дізнайтеся більше про отримання притулку у Фінляндії та 

розгляд заяви про надання притулку: migri.fi/turvapaikka-suomesta 

• Якщо Ви маєте інші підстави для отримання посвідки на тимчасове проживання,  

як-от родинні зв’язки або працевлаштування, Ви також можете подати заяву про 

надання посвідки на цих підставах. За подання заяви про надання посвідки 

стягується плата. Дізнайтеся більше про заяви й підстави: migri.fi/ensimmainen-

oleskelulupa 

ЄС розглядає можливість надання українцям тимчасового захисту. Його може бути 

надано строком від одного до щонайбільше 3 років. Тимчасовий захист пришвидшує 

процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання. 

Якщо ЄС ухвалить Директиву про тимчасовий захист, ми надамо додаткові інструкції. 

Слідкуйте за інформаційними бюлетенями на нашому сайті. 

Мені подавати заяву про надання притулку чи чекати рішення ЄС щодо 

Директиви про тимчасовий захист? 

Рішення щодо Директиви про тимчасовий захист, імовірно, буде ухвалено найближчим 

часом, після чого Фінляндія зможе запропонувати Вам тимчасовий захист. 

До того часу Ви маєте право подати заяву про надання притулку. За потреби Вас як 

шукача притулку можуть поселити в центрі допомоги. Ви матимете право користуватися 

послугами центру. 

Ви можете подати заяву про надання притулку зараз, а заяву про надання тимчасового 

захисту – пізніше. 

Де я можу поселитися у Фінляндії? 

Якщо Ви подасте заяву про надання притулку, Вас можуть поселити в центрі допомоги, 

де Ви зможете жити разом з членами Вашої родини. Неповнолітніх дітей без супроводу 

буде поселено в центрі, призначеному для неповнолітніх. Центри різні за розміром і 

розташовані по всій Фінляндії. Вас буде спрямовано до центру, у якому є вільні місця. 

• Проживання в центрі допомоги: migri.fi/majoittuminen-vastaanottokeskukseen 

https://um.fi/viisumi-suomeen
https://migri.fi/turvapaikka-suomesta
file:///C:/Users/p53972/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/M4US62CS/migri.fi/ensimmainen-oleskelulupa
file:///C:/Users/p53972/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/M4US62CS/migri.fi/ensimmainen-oleskelulupa
file:///C:/Users/p53972/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/M4US62CS/migri.fi/majoittuminen-vastaanottokeskukseen
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Як шукач притулку Ви також можете організувати собі проживання самі. Ви можете жити 

в родичів або знайомих, одночасно перебуваючи на обліку в центрі допомоги й 

користуючись усіма послугами, які він надає, такими як медична та грошова допомога. 

Неповнолітніх дітей без супроводу завжди спершу буде поселено в центрі допомоги. 

• Проживання поза центром допомоги: migri.fi/majoittuminen-yksityismajoitukseen 

Якщо Ви не подасте заяву про надання притулку, Вам доведеться організовувати собі 

проживання у Фінляндії самим. 

Імміграційна служба Фінляндії координує лише поселення шукачів притулку. Якщо 

рішення щодо Директиви про тимчасовий захист буде ухвалено, шукачі тимчасового 

захисту також матимуть право користуватися медичною, соціальною та грошовою 

допомогою, яку надають центри. 

Чи можу я працювати у Фінляндії? 

Якщо Ви шукач притулку у Фінляндії, Ви можете влаштуватися на оплачувану роботу 

через три або шість місяців з дати подачі заяви про надання притулку. 

• Право шукача притулку на працевлаштування: migri.fi/turvapaikanhakijan-

tyonteko-oikeus 

Якщо для перебування у Фінляндії Вам не потрібна віза й Ви хочете працювати, Ви 

можете працювати на певних посадах. 

• Право на працевлаштування без посвідки на тимчасове проживання: 

migri.fi/tyonteko-ilman-oleskelulupaa 

Якщо у Вас є робоче місце у Фінляндії, Ви можете подати заяву про надання посвідки на 

тимчасове проживання на підставі працевлаштування. Заяву можна подати онлайн 

через сервіс Enter Finland або в одному з регіональних представництв Імміграційної 

служби Фінляндії. Дізнайтеся більше про заяви й підстави на нашому сайті. 

Громадянам України наразі не видають негативних рішень 

Імміграційна служба Фінляндії наразі не видає громадянам України негативних рішень, 

які призвели б до виселення з країни. Шукачам міжнародного захисту й заявникам, які 

мають належні підстави для отримання посвідки на тимчасове проживання, як правило, 

видають позитивні рішення. 

Актуальна інформація на сайті migri.fi 

Ми оновлюємо актуальну інформацію щодо питань, які стосуються ситуації в Україні, на 

сайті Імміграційної служби Фінляндії migri.fi. 

Знаходьте відповіді на поширені запитання щодо ситуації в Україні: migri.fi/ukk-ukraina 

Ми оновлюємо відповіді відповідно до розвитку ситуації. 
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