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Це резюме надає основну інформацію для біженців, які тікають 
від війни в Україні. Нижче ви можете знайти особливості 
тимчасового захисту, який надають Чеська Республіка, 
Німеччина, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина, про те, 
хто може отримати тимчасовий захист у цих країнах, які вимоги 
та переваги від нього, а також основну інформацію про роботу та 
медичне страхування, медичну допомогу та соціальне 
забезпечення, які ви можете отримати.  
 
Важливо зазначити, що ви можете отримати тимчасовий захист 
лише в одній країні ЄС одночасно – тобто якщо ви вже 
отримали тимчасовий захист в одній країні, ви не маєте права 
отримати його в іншій, якщо спочатку не відмовитеся від свого 
тимчасового захисту у країні, де ви його вже отримали. Однак не 
гарантується, що вам буде надано тимчасового захисту вдруге 
після відмови від нього. 
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Чеська Республіка 

I. Тимчасовий захист біженців з України 

Що таке тимчасовий захист для біженців / статус тимчасового притулку? 

Біженцям, тікающим перед конфліктом на Україні, Чехія надає тимчасовий захист  
– дозвіл на проживання, який: 

– Дозволяє іноземцю перебувати в Чехії протягом 1 року 

– Дозволяє вільний доступ до ринку праці, тобто іноземець може вільно працювати 

– Надає іноземцю права на певні соціальні виплати 

– Дозволяє багаторазові подорожі в Чехію та з неї 

– Дозволяє дітям відвідувати школи та дитячі садки 

Хто може подати заяву на тимчасовий захист? 

– Громадяни України, тікающи перед конфліктом на Україні, та члени їх сімей, наприклад 

чоловік/дружина чи зареєстрований партнер 

– Неповнолітня дитина громадянина України 

– Неповнолітня дитина чоловіка/дружини громадянина України 

– Батько чи мати малолітньої дитини, яка є громадянином України 

– Інший близький родич громадянина України, який на момент масового напливу переселенців 
проживав з ними у спільному господарстві та був повністю або частково на їх утриманні. 

Як отримати тимчасовий захист? 

– Тимчасовий захист надається в будь-якому з регіональних центрів 
допомоги біженцям або в будь-якому відділенні Департаменту 
притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ 

– У паспорт ставиться візовий штамп 

– Якщо у біженця немає паспорта, йому може бути виданий 

запасний документ 

Куди можна подати заяву на тимчасовий захист? 

– У будь-якому відділенні Департаменту притулку та міграційної 
політики МВС 

– В одному з регіональних центрів допомоги біженцям 

 

II. Доступ до чеського ринку праці 

– Громадянин України з тимчасовим захистом вважається іноземцем 
з постійним проживанням в Чехії, і таким чином може вільно 

входити на ринок праці 

– Більше ніяких додаткових дозволів не потрібно 

– Іноземці, які не отримали тимчасовий захист, продовжують 
працювати у стандартному режимі, тобто для працевлаштування  

в більшості випадків знадобиться дозвіл на робот 
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III. Доступ до медичного страхування, медичної допомоги та заходів 

соціального забезпечення 

– Іноземці з тимчасовим захистом автоматично потрапляють до чеської системи державного 
медичного страхування і таким чином мають вільний доступ до державної системи  
охорони здоров’я 

– Платежі покриває чеська держава 

– Іноземці з тимчасовим захистом також можуть подати заяву на щомісячну фінансову допомогу 
до будь-якого відділення бюро праці 

 

IV. Інша важлива інформація та контакти 

– Офіційна веб-сторінка Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки:  

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx 

– Офіційна веб-сторінка для українських біженців: 
https://www.nasiukrajinci.cz/cs/ 

– Інфолінія МВС Чеської Республіки для україномовних: 
+420 974 801 802 

– Якщо ви відчуваєте загрозу, ви також можете зателефонувати за номером екстреної  
допомоги 112. 

 

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
https://www.nasiukrajinci.cz/cs/
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Німеччина 

I. Тимчасовий захист біженців з України 

Що таке тимчасовий захист для біженців / статус тимчасового притулку? 

– Вам дозволено працювати 

– Ви можете отримати безкоштовне житло, харчування, медичні та гігієнічні засоби 

– Дозволяє дітям відвідувати школи та дитячі садки 

– Ви також маєте право на соціальне піклування 

Хто може подати заяву на тимчасовий захист? 

– Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року 

– Особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користувалися міжнародним 
захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 лютого 2022 року  

– Члени сім’ї осіб, зазначених у перших двох категоріях (тобто подружжя, неодружені партнери, 

неповнолітні, неодружені діти та – за інших умов – близькі родичі), навіть якщо вони не  
є громадянами України 

Як отримати тимчасовий захист? 

– Ви можете залишатися в Німеччині без будь-яких обмежень, тобто також без права на 
проживання, принаймні до кінця травня 2022 року. Будь ласка, зверніться до органу з питань 
іноземців, відповідального за місце вашого проживання, якщо ви ще цього не зробили 

– Після звернення до місцевого органу у справах іноземців, пред’явлення документів, що 

посвідчують особу, та реєстрації особистих даних, ви отримаєте тимчасове свідоцтво про своє 
право на проживання у Федеративній Республіці Німеччина 

– Крім того, буде підготовлено видачу картки, яка засвідчує ваше право на проживання,  
в єдиному форматі Європейського Союзу. З тимчасовим свідоцтвом, а згодом із карткою ви 
можете підтвердити своє право на проживання у Федеративній Республіці Німеччина.  
Ці документи також показують, як довго триває захист 

– Якщо у вас немає дійсного паспорта, але вашу особу все-таки з’ясовано, ви можете отримати 

«проїзний документ для іноземців», який замінить ваш паспорт 

Куди можна подати заяву на тимчасовий захист? 

– Ви можете звернутися за тимчасовим захистом у відповідальний орган у справах іноземців. 
Відповідальним органом у справах іноземців є орган з питань іноземців, який є компетентним  
у вашому поточному місцезнаходження або місці проживання 

 

II. Доступ до німецького ринку праці 

– Орган іноземців повинен чітко схвалити оплачувану роботу 

– Федеральним землям доручено дозволяти оплачувану роботу вже після видачі дозволу  

на проживання, навіть якщо перспективи працевлаштування ще немає 

– Щойно ви отримаєте документ із написом “Erwerbstätigkeit erlaubt” (Дозволено 

працевлаштування), вам дозволено займатися будь-якою прибутковою діяльністю 
(самозайнятість або залежна робота) в Німеччині. Однак до отримання такого документа  
це не допускається 

– Будь ласка, повідомте себе про пов’язані з цим податкові та соціальні зобов’язання 
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– Ви також можете займатися самозайнятістю. Будь ласка, повідомте себе, які додаткові дозволи 
або повідомлення вам потрібно отримати від відповідних органів (наприклад, торговельного 
органу, податкової служби). Для цього ви можете звернутися до відповідного консультаційного 

центру, наприклад, до торгово-промислової палати 

– Крім того, українські біженці мають можливість отримати консультації та послуги по поводу 
працевлаштування через Агентство зайнятості 

 

III. Доступ до медичного страхування, медичної допомоги та заходів 

соціального забезпечення 

– Якщо ви потребуєте допомоги, ви можете отримувати проміжні пільги (харчування, одяг, 

витрати на житло, невідкладну медичну допомогу, а також допомогу по вагітності та пологах) 
протягом перших 3 місяців 

– Після 3-х місяців ви можете мати право на регулярні та незнижені виплати на проживання 

– Крім того, якщо у вас немає медичного страхування, ви можете отримати так звану медичну 
допомогу 

 

IV. Інша важлива інформація та контакти 

– Офіційна веб-сторінка Федерального міністерства внутрішніх справ і громад: 

https://www.bmi.bund.de/ 

– Довідковий портал Федерального міністерства внутрішніх справ і громад: 
www.germany4ukraine.de 

  

https://www.bmi.bund.de/
http://www.germany4ukraine.de/
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Угорщина 

I. Тимчасовий захист біженців з України 

Що таке тимчасовий захист для біженців / статус тимчасового притулку? 

Зі статусом тимчасового притулку в Угорщині: 

– Вам дозволено працювати 

– Вам можуть надати безкоштовне житло, медичну допомогу, матеріальну допомогу 

– Вам також можуть надати щомісячну допомогу, надбавку на проїзд, навчання 

– Ваші діти могуть відвідувати школи та дитячі садки 

– Ви також маєте право на соціальне піклування 

Хто може подати заяву на тимчасовий захист? 

– Громадяни України та члени їх сімей, наприклад чоловік/дружина/ партнер 

– Неповнолітня дитина громадянина України 

– Неповнолітня дитина чоловіка/дружини громадянина України 

– Інший близький родич громадянина України, який на момент масового напливу переселенців 
проживав разом із ними у спільному господарстві та був повністю або частково на їх утриманні 

Як діяти? 

– Потрібно запитувати тимчасовий захист: статус нікому не надається автоматично 

– Заяву необхідно подати особисто (i) у будь-якому з «пунктів збору» поблизу кордону, 
цілодобово, 7 днів на тиждень, або (ii) заяву також можна подати до Національного 

генерального директорату поліції з питань іноземців (Országos Idegenrendészeti 
Főigazgatóság ) в будь-якому з офісів обслуговування клієнтів у робочий час 

– Органи влади повинні прийняти рішення у вашій справі протягом 45 днів. У рамках 

процесу ви повинні підтвердити, що ви є громадянином України або членом сім’ї громадянина 
України. Найлегше це зробити за допомогою офіційного документа, такого як посвідчення особи 
чи паспорта, або офіційного документа про те, що ви належите до сім’ї громадянина України 

– Ви також маєте право на захист, якщо відповідаєте умовам, але не маєте офіційних документів, 

що підтверджують це. У цих випадках органи влади зададуть більш детальні запитання, щоб 
визначити, звідки ви прийшли 

Де можна подати заяву на тимчасовий захист? 

Подати заяву на тимчасовий захист можливо в цих місцях: 

– Будь-які спеціальні реєстраційні пункти ‘пункти збору’ поблизу кордону, цілодобово 

– Національне генеральне управління поліції з питань іноземців (Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság - OIF) у будь-якому з їхніх офісів обслуговування клієнтів у робочий час 

– У Будапешті заяви можна подавати лише в офісі Національного генерального директорату 
поліції з питань іноземців за адресою 1108 Budapest, Harmat utca 131., у будь-який день 
тижня з 8:00 до 16:00 

Заяву неможливо підготувати заздалегідь, тобто ви отримаєте форму для заповнення в офісі OIF. 
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II. Доступ до угорського ринку праці 

Громадяни України, які подають заяву або отримали тимчасовий захист в Угорщині, автоматично 
отримують так званий ‘захищений статус’ (угорською: ‘menedékes’), який дозволяє їм працювати  
в Угорщині за таких умов: 

– без дозволу на роботу, якщо вони працюють у компаніях, які мають дефіцит фахівців 
(регульовані Постановою уряду 86/2022. (III.7.), таких як столяр, інспектор матеріалів, ручний 
робітник, кваліфікований будівельник, технік-будівельник, офіціант, слюсар, оператор свердла, 
установник машин, зварювальний слюсар, м'ясообробник, ІТ-технік, технік з калібрування, 

технік з обслуговування, інженер-технолог, інженер, оператор складання, розробник 
програмного забезпечення, інженер будівельних проектів, системний адміністратор, вантажник, 
кухар, покоївка, швачка, сантехнік і т.д. 

– якщо професія не відноситься до вищевказаної категорії, вони повинні подати заяву на 
отримання дозволу на роботу. Численні спрощення були введені в процес подання заяв, щоб 
допомогти українським громадянам залишитися та працювати в Угорщині. У цьому випадку заяву 

на отримання дозволу на роботу до Урядового офісу подає угорський роботодавець 

 

III. Доступ до медичного страхування, медичної допомоги та заходів 
соціального забезпечення 

– Після подання заяви громадянам України надається доступ до системи охорони здоров’я на тих 
самих підставах, що й громадянам Угорщини, незалежно від того, де вони проживають  
в Угорщині 

 

IV. Інша важлива інформація та контакти 

– Юридична допомога 
Hungarian Helsinki Committee 
https://helsinki.hu/en/ 
email: ukrainecrisis@helsinki.hu 

– Офіційна веб-сторінка Національного генерального директорату поліції з питань 
іноземців: 

http://www.bmbah.hu/index.php?lang=en 

– Інфолінія Національного Генерального управління поліції з питань іноземців для 
англомовних: 

+36 1 463 92 92 

– Державна гаряча лінія: 
з Угорщини: 1818 

– If you Якщо ви відчуваєте загрозу, ви також можете зателефонувати за номером екстреної 

допомоги 112 

 

 

https://helsinki.hu/en/
mailto:ukrainecrisis@helsinki.hu
http://www.bmbah.hu/index.php?lang=en
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Польща 

I. Тимчасовий захист біженців з України 

– Польща з 24 лютого 2022 року прийняла Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі 
збройним конфліктом на території цієї держави («Закон»). Положення регулюють правила 
надання підтримки особам, зазначених в Рішенні Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року 

про наявність масового притоку переміщених осіб з України у розумінні статті 5 Директиви 
2001/55/ЄС та внаслідок чого вводиться тимчасова охорона 

– Іноземці, на які не поширюється дія Закону, але які належать до категорії переміщених осіб, 

перелічених у Рішенні, можуть користуватися тимчасовим захистом відповідно до Закону про 
надання захисту іноземцям на території Республіки Польща (тобто громадяни третіх країн  
не-Українці, які мали право на проживання в Україні, наприклад, студенти) 

Хто охоплений? 

Конкретні правила, передбачені Законом, поширюються на наступних осіб: 

– Громадяни України 

– Їхні подружжя, які не мають громадянства України 

– Громадяни України, які мають Карту Поляка (Karta Polaka) та їх найближчі родичі 

– Хто прибув до Польщі з території України у зв'язку з військовими діями, що проводяться  

на території цієї держави, також прибули на територію Польщі через ці військові дії 

Положення Закону не поширюються на громадян України, які мають: 

– Дозвіл на постійне проживання в Польщі 

– Дозвіл на довгострокове проживання в ЄС 

– Дозвіл на тимчасове проживання в Польщі 

– Статус біженця 

– Додатковий захист 

– Дозвіл на допустиме перебування 

та особи, які: 

– Подали заяву про міжнародний захист у Польщі 

– Заявили про намір подати заяви про міжнародний захист 

Легальне перебування в Польщі 

– Особи, на яких поширюється дія Закону, можуть на законних підставах перебувати в Польщі 
протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого 2022 року, тобто до 23 серпня 2023 року.  
Це стосується осіб, які прибули до Польщі з України та заявили про намір залишитися на 

території нашої країни 

– Важливо зареєструвати в’їзд до Польщі. Якщо в’їзд не зареєстровано прикордонною службою 
штампом у паспорті, реєстрація в’їзду можлива за заявою на номер PESEL, але не пізніше 60 днів 

після в’їзду 

– Виїзд з території Польщі на термін більше 1 місяця позбавляє права перебування на 18 місяців, 
що передбачено законом 

– Громадяни України, на яких поширюється дія Закону, зможуть отримати дозвіл на тимчасове 

проживання на 3 роки. Заява може бути подана не раніше ніж через 9 місяців, не пізніше ніж 
через 18 місяців 
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– Українцям, які мали підставу для легального перебування в Польщі до 24 лютого, такі документи 
також автоматично продовжуються, і таке перебування вважається законним на 18 місяців 
(наприклад, дозвіл на проживання, шенгенська віза і т.д.) 

 

II. Доступ до польського ринку праці 

– Громадяни України, які легально проживають у Польщі, мають право працювати в Польщі 

– Роботодавець зобов’язаний протягом 14 днів з дня початку роботи повідомити про прийняття 
громадянина України на роботу в районне бюро праці (ПУП). Повідомлення здійснюється через 

портал praca.gov.pl 

– Українці, чиє проживання в Польщі легалізовано відповідно до Закону чи Закону про іноземців, 

можуть здійснювати та вести господарську діяльність у Польщі за тими ж принципами, що  
й громадяни Польщі – за умови, що така особа отримає номер PESEL 

 

III. Доступ до медичного страхування, медичної допомоги та заходів 

соціального забезпечення 

– Громадянам України, які легально проживають у Польщі, гарантується доступ до системи 
охорони здоров’я на тих самих підставах, що й громадянам Польщі. Національний фонд здоров’я 
оплачуватиме кожну медичну послугу для громадянина України в системи охороні здоров’я 

 

IV. Соціальна допомога та прожитковий мінімум 

– Українцям допомагають провінційна та місцева влада. Це може включати, зокрема, житло або 
надання спільного харчування протягом усього дня 

– Будь-яка юридична особа, зокрема фізична особа, яка веде домашнє господарство, яка 

забезпечує проживання та харчування громадян України, які рятуються від війни, може 
отримати надбавку на підставі договору, укладеного з муніципалітетом. Ця допомога 
виплачується максимум 60 днів 

– Громадяни України можуть претендувати на одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих 
на особу. Це покриває витрати на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та  
оплату житла 

– Громадяни України також мають доступ до певних соціальних виплат, таких як допомога  

на виховання, сімейні пільги чи субсидії і т.д. 
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Румунія 

I. Тимчасовий захист біженців з України 

Що таке тимчасовий захист для біженців / статус тимчасового притулку? 

– Тимчасовий захист надається до 04.03.2023 і може бути автоматично продовжений максимум на 
один рік; він включає в себе наступне:  

 Право залишатися та працювати в Румунії 

 Їжа, одяг, предмети особистої гігієни, права на безоплатну медичну допомогу та 

лікування, право на участь у державних національних програмах охорони здоров'я 

 Право бути зарахованим до шкіл для дітей 

 Суспільні послуги 

Хто може подати заяву на тимчасовий захист? 

Тимчасовий захист поширюється на: 

– громадяни України, які мали постійне місце проживання в Україні до 24 лютого 2022 року 

– особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які отримували міжнародний 
захист або еквівалентний національний захист в Україні до 24 лютого 2022 року 

– Члени сімей осіб, зазначених у пунктах вище 

Як діяти? 

– Тимчасовий захист надається Генеральною імміграційною інспекцією особам на румунському 
кордоні або особам, які перетинають Румунію. 

– Особам надається дозвіл на проживання та особистий ідентифікаційний код 

Де можна подати заяву тимчасовий захист? 

– Запит про тимчасовий захист слід направити до Управління імміграції / Регіонального центру 
процедур та розміщення шукачів притулку у відповідному окрузі 

 

II. Доступ до румунського ринку праці 

– Громадяни України, які в'їжджають на територію Румунії (і не просять захисту притулку), можуть 
бути найнятими без будь-якого дозволу на роботу 

– Їм також надається дозвіл на проживання, і їм більше не потрібна довготривала віза для 
працевлаштування 

– Громадяни України, які не мають документів, що підтверджують їх професійну кваліфікацію або 

досвід роботи, можуть бути прийняті на роботу на 12 місяців (з можливістю продовження 
максимум на один рік) на підставі свідчення про власну відповідальність, в якому зазначено, що 
вони відповідають професійно-кваліфікаційним умовам та що вони мають необхідний досвід 
роботи (цей захід не застосовується до спеціально передбачених професій) 

– Для працевлаштування необхідно дотримуватись попередньої перевірки професійних здібностей 
та випробувального терміну 

Документом, що посвідчує особу для працевлаштування, може бути паспорт або будь-який інший 

документ, що посвідчує особу.
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III. Доступ до медичного страхування, медичної допомоги та заходів 

соціального забезпечення 

Переваги: 

– Пакет базових медичних послуг, що надаються в рамках системи соціального страхування  
без сплати внеску на соціальне медичне страхування 

– Медичні послуги за клінічними спеціальностями – що містяться в базовому пакеті послуг  

– які надаються без направлення лікаря (румунською «Biletul de trimitere») 

– Неповнолітнім дітям без супроводу надається спеціальний захист 

– Права на освіту надаються в румунських шкільних підрозділах на тих самих умовах, що й діти 

дошкільного віку та румунські студенти 

– Безоплатне право на перебування в школах-інтернатах, надбавка на харчування, право на 
користування шкільними матеріалами, одягом, взуттям та підручниками 

– Зарахування до спеціалізованих медичних навчальних закладів – для дітей-інвалідів або для 

дітей, які страждають на медичні захворювання або перебувають у стаціонарі на термін більше  
4 тижнів 

– Громадський транспорт, у тих же умовах, що й румунські студенти 

– Основні продукти харчування для всіх дітей початкової та середньої школи 

 

IV. Інша важлива інформація та контакти 

– Офіційна веб-сторінка уряду Румунії: 
Romanian Government – Англійська версія сайту 

– Офіційна мережа для українських біженців: 
Як увійти до Румунії? - Допомога (dopomoha.ro): веб-сайт був розроблений у партнерстві  
з урядом Румунії та іншими установами в Румунії; це версія українською мовою, і вона містить 

загальну інформацію щодо в'їзду в Румунію, подання прохання притулку, прав українських 
біженців, а також іншу корисну інформацію 

– Контакти - Офіс зовнішньої поліції в Румунії: 
номер телефону: 0219590 
на проблеми на кордоні або необхідні документи - україномовний відповість: 004.02.195.90 

– Також: 
Українське посольство: Домашня сторінка | Ambasada Ucrainei în România (mfa.gov.ua)  

та контактні телефони: 040.21.230.36.60; 0040 21.230.36.68; 0040.21.230.36.71. 

 

https://gov.ro/en
https://dopomoha.ro/uk/yak-uvijti-do-rumuniyi
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Словаччина 

I. Тимчасовий захист біженців з України 

Що таке тимчасовий захист для біженців / статус тимчасового притулку? 

Зі статусом тимчасового притулку в Словаччині: 

– Вам дозволено працювати 

– Ви можете отримати безкоштовне житло, харчування, медичні та гігієнічні засоби 

– Ваші діти можуть відвідувати школи та дитсадки 

– Ви також маєте право на соціальне піклування 

Хто може подати заяву на тимчасовий захист? 

– Громадяни України та члени їх сімей, наприклад чоловік/дружина 

– Неповнолітня дитина громадянина України 

– Неповнолітня дитина чоловіка/дружини громадянина України 

– Батько чи мати неповнолітньої дитини, яка є громадянином України 

– Інший близький родич громадянина України, який на момент масового напливу переселенців 

проживав разом із ними у спільному господарстві та був повністю або частково на їх утриманні. 

– Особи, які мали міжнародний еквівалент національного захисту в Україні, та члени їх сімей 

– Іноземні громадяни, які не є громадянами України, але постійно проживають на території 
України і не можуть повернутися до своєї країни чи регіону походження в безпечних і стабільних 
умовах  

Як поступати? 

Існує два види процедури: 

– Якщо у вас є посвідчення особи, проїзний або будь-який інший документ (наприклад, 
посвідчення особи, водійські права, паспорт (навіть недійсний), свідоцтво про народження  
і т.д.), вам буде надано статус тимчасового притулку після перетину кордону 

– Якщо у вас немає документів, що посвідчують особу, ваша заявка буде розглянута протягом 

приблизно 30 днів 

Після процедури ви отримаєте документ і офіційно отримаєте тимчасовий правовий захист.  

Якщо ви хочете отримати житло, роботу або подорожувати за межі Словаччини, вас попросять 
надати їх. Також варто додати, що кожен біженець зобов'язаний повідомити своє місце проживання 
в Словаччині. 

Куди можна подати заяву на тимчасовий захист? 

Подати заяву на тимчасовий захист можна в: 

– Будь-якому спеціальному реєстраційному центри поблизу кордону, доступний маршрутний 

транспорт до центрів Гуменне та Міхаловце або центра високої місткості в Братиславі, Нітрі, 
Жиліні 

– Більшості офісів іноземної поліції в Словаччині 

Усі офіси працюють цілодобово. 

Для прискорення процесу реєстрації можна заздалегідь заповнити електронну онлайн-форму  
(див. нижче).



Інформація для біженців з України 
Зведення про тимчасовий захист українських біженців у Чехії, Німеччині, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині 
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II. Доступ до словацького ринку праці 

– Громадянин України зі статусом тимчасового притулку вважається іноземцем з постійним 
проживанням в Словаччині, і таким чином може безпосередньо вийти на ринок праці.  
Більше ніяких додаткових дозволів не потрібно 

– Дозволи на роботу, які вже були надані, не закінчаться під час конфлікту в Україні 

– Медичні працівники з третіх країн (особливо України), чия освіта була визнана, можуть 
проходити стажування під наглядом спеціаліста в Словацькій Республіці. Для підтвердження 
навчання також необхідно вимагати декларацію про присягу 

 

III. Доступ до медичного страхування, медичної допомоги та заходів 
соціального забезпечення 

– Особам, які мають статус тимчасового притулку, буде надано необхідну медичну допомогу 

– Особи, які не є учасниками системи державного медичного страхування Словацької Республіки 
та не мають статусу тимчасового притулку, мають право на безкоштовну необхідну медичну 
допомогу лише до дня їх реєстрації для отримання статусу тимчасового притулку або не пізніше 
30 днів після в'їзду на територію Словацької Республіки 

– Будь-яка особа, яка має статус тимчасового притулку, може подати заяву на отримання 
матеріальної допомоги. Заявки в офісах або центрах високої місткості тепер доступні  

у двомовних формах (UA-SK), що значно полегшує весь процес 

 

IV. Інша важлива інформація та контакти 

– Офіційна веб-сторінка Уряду Словацької Республіки: 
https://ua.gov.sk/en.html 

– Офіційна мережа для українських біженців: 
https://pomocpreukrajinu.sk/ 

– Контакти – Інфолінія МВС Словацької Республіки для україномовних: 
+421 513 816 111 
+421 259 765 111 

– Контакти – Офіс зовнішньої поліції в Словаччині: 

https://minv.sk/?ocp 

– Якщо ви відчуваєте загрозу, ви також можете зателефонувати за номером екстреної 
допомоги 112 

– Eлектронна форма для реєстрації тимчасового притулку: 

 

 

https://ua.gov.sk/en.html
https://pomocpreukrajinu.sk/
https://minv.sk/?ocp
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJNDJxdPby8Dbzcg1ycDALDjILdTD1DjQy8jYEKIpEV-Psamhk4hvqGODlaAhUYmFKo34Q4_c7ujh4m5j4GQA0WRgaeLk4eLuaWvgYGnmbE6TfAARwNCOkP149CVYIlBPArMIEqwOcHsAI8jizIDQ0NjTDI9ExXVAQANtmsyg!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?fbclid=IwAR2OfbFDmovwKL5eezEJzqXo_g1MJmQc03vFElLAvhMKWUhJwKM3ABwZZns


 

 

Сподіваємося, що це резюме допомогло вам зорієнтуватися в 
можливостях, які у вас є після прибуття до Чехії, Німеччини, 
Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. 

Зверніть увагу, що ця інформація актуальна 14 квітня 2022 року 
та може змінитися з часом. 

Ми також хотіли б нагадати вам, що (крім Румунії) ви 
перебуваєте в іншому часовому поясі, тому не забудьте 
перевести годинник на годину назад. 
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