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ГРОМАДЯНИНУ УКРАЇНИ, ЯКИЙ ПРИБУВАЄ ДО ФІНЛЯНДІЇ У ЗВ'ЯЗКУ З НАПАДОМ 

РОСІЇ  

Перебування у Фінляндії  

• Вам слід подати заяву на тимчасовий захист у Фінляндії   

• Зверніться до відділу по розслідуванню справ іноземців департаменту поліції Південно-

Західної Фінляндії:   

Поліцейський відділ Raisio, Nallikatu 8, Raisio, номер телефону +358295 444 818,  

ulkomaalaistutkinta.lounais-suomi@poliisi.fi, у будні з 8 до 16 години 

• Тимчасовий захист надається таким особам, які проживали в Україні та залишили країну 

після початку нападу Росії 24 лютого, або після цієї дати:   

• Громадяни України та їхні родини  

• Особи, які користуються міжнародним захистом в Україні, та члени їх сімей  

• інші постійні мешканці України, які не можуть повернутися на батьківщину  

• Крім того, тимчасовий захист у Фінляндії отримають  

• громадяни України та члени їхніх сімей, які втекли з України незадовго до 24.2.22 і 

не можуть повернутися через конфлікт  

• Інші громадяни України, які вже перебувають або прибули до Фінляндії, та члени їх 

сімей  

• Громадяни тих країн, що не входять до ЄС, і які легально проживають в Україні 

(крім постійного проживання), та не можуть повернутися до своєї батьківщини 

• Особа, яка одержала тимчасовий захист, має право  

• проживати у центрі прийому біженців (або вони можуть самостійно організувати 

своє проживання)   

• на медичні послуги та необхідні послуги соціальної допомоги   

• на необхідні засоби до існування   

• на працю 

• Якщо у вас є дійсний біометричний паспорт, ви можете перебувати у Фінляндії протягом 90 днів без 

візи або дозволу на проживання 

• Якщо вам потрібна термінова допомога на харчування, ліки або щось подібне, ви можете 

подати заяву на грошову екстрену допомогу до Установи соціального страхування (KELA): 

www.kela.fi 

• Ви також можете подати заяву на отримання притулку у Фінляндії   

• Зверніться до відділу по розслідуванню справ іноземців департаменту поліції Південно-

Західної Фінляндії:   

• Додаткова інформація: https://migri.fi/en/-/instructions-on-arriving-in-finland-from-ukraine  
 

 

Для отримання додаткової інформації та допомоги при необхідності звертайтесь на англійській 

мові:  

Соціальні послуги 

• Поки ви не отримаєте доступ до належних послуг для біженців:  

mailto:ulkomaalaistutkinta.lounais-suomi@poliisi.fi
http://www.kela.fi/
https://migri.fi/en/-/instructions-on-arriving-in-finland-from-ukraine
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Допомога з проживанням, харчуванням та одягом, фінансова підтримка та підтримка в кризовому 

стані у вигляді бесід 

• Служба екстреної соціальної допомоги Турку, номер телефону +3582 262 6003, 24 години на добу 

кожного дню  

Медичні послуги  

• Телефонна консультація по медичним послугам, телефон +3582 313 8800, цілодобово кожен день 

Невідкладна екстрена ситуація -  дзвони за телефоном 112 

• Екстрена ситуація або терміново потрібна офіційна допомога: поліція, перша допомога, 

рятувальники, соціальна робота  


