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Інформація для українців, що змушені були втікати від війни: 

Радимо вам прохати тимчасового захисту 

 

 

 

Чому вам варто подавати заяву для отримання тимчасового захисту? 

• Імміграційна служба Фінляндії зможе ухвалити рішення щодо вашої заяви про тимчасовий 

захист набагато швидше, ніж  щодо заяви для отримання притулку. 

• Тимчасовий захист призначений саме для тих, хто змушений утікати від війни в Україні. Вам не 

потрібно обґрунтовувати чому ви просите тимчасового захисту.  

• Якщо ви бажаєте прохати тимчасового захисту, зверніться особисто до поліції чи прикордонної 

служби та повідомте їм, що маєте намір  подати заяву для отримання тимчасового захисту.  

• Ви маєте право отримати послуги прийняття та послуги медичного обслуговування, а також 

можете просити грошову надбавку від центру прийняття біженців або витратні кошти. 

• Ваше право на працю та навчання починається з моменту реєстрації вашої заяви про 

тимчасовий захист у поліції чи прикордонній службі. 

o Під час реєстрації поліція або прикордонний орган роздрукують вам сертифікат про те, 

що ви маєте право працювати. Працювати можна без обмежень, тобто в будь-якій 

сфері. Зберігайте сертифікат при собі. 

o Якщо ви вже подали заяву на тимчасовий захист, але не отримали сертифікат від поліції 

чи прикордонних органів, ми можемо надіслати вам сертифікат електронною поштою. 

Надішліть запит на сертифікат на:  migri@migri.fi. Якщо у вас ще немає роботи і вам не 

потрібен сертифікат, ви можете дочекатися рішення від міграційної служби. 

Інформація про подання заяви для отримання притулку  

• Притулку прохають в таких ситуаціях, коли у вашій рідній країні чи в країні постійного проживання 

ви боїтесь стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, 

належності до певної соціальної групи або політичних переконань, та не можете користуватися 

захистом вашої рідної країни чи країни постійного проживання.  

• Ви можете подати заяву для отримання притулку  коли завгодно, незважаючи на те, що вже, 

наприклад, отримали тимчасовий захист. Ви можете подати заяву для отримання притулку 

також аж після того, як строк дії вашої посвідки на підставі тимчасового захисту закінчився.  

• Якщо ви бажаєте прохати притулку, зверніться особисто до поліції чи прикордонної служби та 

повідомте їм, що маєте намір подати заяву для отримання притулку.  

• Імміграційна служба Фінляндії припинить розгляд вашої заяви для отримання притулку на той 

час, поки посвідка на перебування на підставі тимчасового захисту буде чинною.  

Ознайомтеся детальніше:  

• migri.fi/tilapainen-suojelu/ukr , poliisi.fi/en/police-contact-details-for-asylum-seekers 

Тимчасовий захист призначений для тих, хто змушений утікати від війни 

в Україні. Головна мета такого захисту ― мати можливість швидко 

запропонувати утікачам від війни захист тимчасової дії.   

https://migri.fi/tilapainen-suojelu/ukr
https://sharepoint.tuve.fi/migri/Migri/viestinta/Dokumentit/Migri.fi-uudistukset/Ukraina/Tulostettavat%20ohjeet%20maahan%20saapujille_valmiit/poliisi.fi/en/police-contact-details-for-asylum-seekers

