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Що я повинен робити прибувши з України до Фінляндії 

Якщо Ви прибули з України до Фінляндії через 

напад Росії, ви можете перебувати в країні за 

безвізовим режимом, та подати заяву для 

отримання тимчасового захисту або для 

отримання притулку.  

• Ви можете перебувати в Фінляндії протягом 

3 місяців за безвізовим режимом, якщо у 

вас є біометричний паспорт України. 

Ознайомтеся детальніше з необхідними 

документами та візами на веб-сторінці 

Міністерства зовнішніх справ um.fi/viisumi-

suomeen.  

• Ви можете подати заяву для отримання 

тимчасового захисту особисто до поліції чи 

прикордонної служби. Подання заяви ― 

безплатна процедура. Радимо вам прохати 

тимчасового захисту, тому що, наприклад, 

заява для отримання тимчасового захисту 

розглядається набагато швидше, ніж заява 

для отримання притулку. Ознайомтеся з 

вказівками на веб-сторінці migri.fi/tilapainen-

suojelu. 

o Ви можете також подати заяву для 

отримання притулку особисто до 

поліції чи прикордонної служби. 

Якщо ви отримаєте тимчасовий 

захист, то розгляд вашої заяви для 

отримання притулку припинять на 

той час, поки тимчасовий захист 

буде чинним. Ознайомтеся 

детальніше з поданням заяви для 

отримання притулку та з порядком 

розгляду заяви для отримання 

притулку на веб-сторінці 

migri.fi/turvapaikka-suomesta.  

o Ви можете подати заяву лише для 

отримання тимчасового захисту або 

лише для отримання притулку, або ж 

обидві. В поліції чи прикордонній 

службі вам повідомлять чим 

відрізняється тимчасовий захист від 

притулку для того, щоб ви могли 

визначитися чи хочете подавати заяву 

тільки для отримання тимчасового 

захисту чи обидві заяви.  

 

 

o Ви не можете подати заяву для 

отримання тимчасового захисту чи 

для отримання притулку до офісу 

Імміграційної служби Фінляндії чи до 

центру прийняття біженців.    

• Якщо у вас є інші підстави для отримання 

посвідки на перебування, до прикладу, 

сімейні зв’язки у Фінляндії чи робоче місце, 

то ви можете подавати заяву для отримання 

посвідки на перебування на цих підставах.  

Подання заяви для отримання посвідки на 

перебування ― платна процедура. 

Ознайомтеся детальніше про подання заяв 

та умови подання на веб-сторінці 

migri.fi/ensimmainen-oleskelulupa. 

Де я можу зупинитися в Фінляндії? 

Якщо ви подаєте заяву для отримання 

тимчасового захисту чи притулку, то ви можете 

розміститися в центрі прийняття біженців. 

Проживання в центрі прийняття біженців 

облаштовують так, щоб ви могли проживати 

разом із членами вашої сім’ї. Неповнолітніх 

осіб без супроводу опікуна розміщують в 

призначений для неповнолітніх дітей центр 

прийняття біженців. Є центри різного масштабу 

і вони розташовані в різних регіонах Фінляндії. 

Вас скерують у той центр, в якому є вільні місця. 

Ознайомтеся детальніше з інформацією на 

веб-сторінці migri.fi/majoittuminen-

vastaanottokeskukseen. 

Ви можете також організувати розміщення 

самотужки. Ви  можете проживати  в 

приватному житлі у родичів чи знайомих вдома, 

але водночас ви перебуватимете на обліку 

центру прийняття біженців.  Ознайомтеся з 

детальною інформацією на веб-сторінці 

migri.fi/majoittuminen-yksityismajoitukseen.  

Які види послуг я можу 

отримати? 

У вас є можливість отримати різні послуги 

прийняття від центру прийняття біженців, 

наприклад послуги медичного обслуговування, 

соціальні послуги та  виплату грошової 

надбавки. Виплату грошової надбавки можна 

https://um.fi/viisumi-suomeen
https://um.fi/viisumi-suomeen
https://migri.fi/tilapainen-suojelu
https://migri.fi/tilapainen-suojelu
https://migri.fi/turvapaikka-suomesta
https://migri.fi/ensimmainen-oleskelulupa
https://migri.fi/majoittuminen-vastaanottokeskukseen
https://migri.fi/majoittuminen-vastaanottokeskukseen
https://migri.fi/majoittuminen-yksityismajoitukseen


  2(2) 

   

   

   

 

 

 

отримати у тому разі, якщо ви не маєте 

власних доходів чи заощаджень. 

Якщо ви не бажаєте прохати тимчасового 

захисту чи притулку, то ви повинні організувати 

ваше проживання у Фінляндії самостійно.  

Імміграційна служба Фінляндії координує 

розміщення лише осіб, які подали заяви для 

отримання тимчасового захисту або притулку.  

Чи можу я працювати у Фінляндії? 

Ви маєте відразу право на роботу, як тільки 

зареєструєте свою заяву про отримання 

тимчасового захисту в поліції або прикордонній 

службі. 

• migri.fi/tilapainen-suojelu 

Якщо  ви є прохачем притулку у Фінляндії, то ви 

зможете працювати через три чи шість місяців 

після того, як подали заяву для отримання 

притулку.  

• migri.fi/turvapaikanhakijan-tyonteko-

oikeus 

Якщо ви перебуваєте у Фінляндії за безвізовим 

режимом і бажаєте працювати, то ви можете 

працювати лише на певних робочих місцях. 

• migri.fi/tyonteko-ilman-oleskelulupaa 

Якщо у вас є робоче місце в Фінляндії, то ви 

можете подати заяву для отримання посвідки 

на перебування на підставі цього. Ви можете 

подати заяву для отримання посвідки на 

перебування на порталі електронних послуг 

Enter Finland чи в офісі Імміграційної служби 

Фінляндії. Детальнішу інформацію про подання 

заяв та умови подання знайдете на нашому 

сайті.  

Наразі видавання негативних 

рішень для українців, щодо яких 

застосовувалося б вислання з 

країни, призупинено 

Позитивні рішення ухвалюються в звичному 

режимі для прохачів міжнародного захисту та 

заявників на посвідку на перебування, якщо 

умови для отримання дозволу, на який 

подається заява ― задоволені. 

Про інші права  

Якщо вас за надану вам допомогу в організації 

проживання чи за іншу допомогу примушують 

• працювати в поганих умовах праці 

• до сексуальної експлуатації 

• жебракувати чи вчиняти злочини проти 

вашої волі,  

то мова йде, швидше за все, про торгівлю 

людьми.  

Система допомоги жертвам торгівлі людьми ― 

це орган влади, який може допомогти вам 

навіть у тому разі, коли ви самі змушені були 

вчинити злочини чи перебували в країні не 

маючи законних підстав. Вам можуть надати, 

окрім всього іншого, безпечне місце для 

проживання, захист, медичні послуги, послуги 

консультування та допомогу в набутті для 

вашого перебування в країні законних підстав.  

Детальніша інформація українською мовою: 

ihmiskauppa.fi/ukr , російською: 

ihmiskauppa.fi/rus чи англійською: 

humantrafficking.fi  В екстрених ситуаціях 

дзвоніть в першу чергу на загальний номер 

служби екстреної допомоги 112.  

У Фінляндії кожен має право повідомити про 

злочин в поліцію  

Завдяння поліції полягає у  забезпеченні безпеки 

громадян та безпечного середовища у будь-

яких ситуаціях і в будь-який час. Поліція 

заздалегідь попереджає та розслідує злочини. 

Злочини, які розслідуються поліцією, 

передаються прокурору, який приймає 

рішення про можливе притягнення до 

кримінальної відповідальності. Повідомити про 

злочин можна в будь-якому відділенні поліції, 

незалежно від місця вчинення злочину. Щоб 

дізнатися більше про те, як надати 

повідомлення, відвідайте сторінку: poliisi.fi/en. 

Актуальна інформація на сайті 

migri.fi 

Ми оновлюємо актуальну інформацію щодо 

впливів ситуації України на сайті migri.fi 

Ми підготували добірку відповідей на поширені 

запитання щодо ситуації в Україні: migri.fi/ukk-

ukraina.  

Оновлюватимемо відповіді залежно від розвитку 

ситуації. 
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