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Якщо ви щойно прибули до Швеції, то ви маєте право на проживання  
в Швеції 

- Право знаходитись в країні без візи ( безвізовий режим) становить 90 днів 
- Право знаходитись в країні згідно ЄС- директиви про тимчасовий захист 
- Право на клопотання про надання притулку 
-  

Право знаходитись в країні без візи ( безвізовий режим) становить 90 днів 

Громадяни України що мають біометричний паспорт для подорожей за кордон можуть 
знаходитись в країнах Шенгенської зони до 90 днів без візи ( дозволу). 90 днів починають 
рахуватися з тої дати, коли особа перетнула кордони країни ЄС. 

Біометричний паспорт- це документ, що містить безконтактний електронний носій (чип) з 
інформацією про власника паспорта. Ще цей документ має назву е- паспорт та має позначку, 
що виглядає ось так: 

 

 

Особа, що залишається в Швеції до 90 днів без візи повинна забезпечувати себе сама і мати 
місце для проживання. Рекомендують мати страховий поліс, що покриває витрати на медичну 
допомогу. 

Ви маєте можливість  подовжити дозвіл на відвідування після закінчення 90 днів, звернувшись 
до Міграційної служби. 

Заява на отримання дозволу на проживання згідно ЄС- директиви про 
тимчасовий захист 

Особа, що подає заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання згідно ЄС- директиви 
має право на негайний захист в Швеції та отримує тимчасовий дозвіл на проживання. 

Директива стосується 

- громадян і резидентів України, хто проживав в Україні до 24 лютого 2022 року. 
- особ, які мають статус біженців в Украіні або потребують захисту в Україні 
- члени родин цих двох вище названих категорій 

Правом на подання заяви на отримання дозволу на проживання згідно ЄС- директиви можуть 
скористатись особи, що залишили Україну 24 лютого і пізніше. Особи, які вчинили злочинні дії 
або можуть становити загрозу безпеці Швеції, не можуть отримати дозвіл на проживання згідно 
ЄС-директиви. 

Дозвіл на тимчасове проживання може бути подовжено за умови погіршення ситуації в Україні. 
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Подання заяви на отримання дозволу на проживання 

Вам потрібно з‘явитися особисто в один із сервісних центрів Міграційної служби в Швецііі. 
Найближчі центри знаходяться у місті Векхьо або в Норрчьопінг. Зараз там багато людей тому 
може бути довгий час очікування і черги. Якщо ви маєте зараз де жити то не потрібно зразу йти 
до Міграційної служби, зачекайте декілька днів або неділю. 

При подачі заяві вам потрібно пред‘явити біометричний паспорт або будь-який другий 
документ, що засвідчує особу. Для реєстрації потрібно сфотографуватись та залишити відбитки 
пальців. 

Міграційний центр в Векхьо  (Växjö) 

Потяг ”Öresundtåg”  курсує з центрального вокзалу Кальмара до центрального вокзала Векхьо. 
Проїзд безкоштовний за наявності документів, що засвідчують особу. 

Адреса: Norrgatan 23 , Векхьо 

Часи прийому : пн-пт з 9:00-15:00 

Бронювати час не потрібно, жива черга. 

Міграційний центр в Норрчьопінгу  (Norrköping) 

Потяг ”Krösatåget”з центрального вокзалу Кальмара курсує до центрального вокзалу 
Лінчьопінга. Проїзд безкоштовний за наявності документів, що засвідчують особу. Потім треба 
їхати автобусом або потягом  до Норрчьопінга ( квиток потрібно придбати). 

Адреса: Slottsgatan 82, Норрчьопінг 

Часи прийому : пн-пт з 9:00-15:00 

Бронювати час не потрібно, жива черга. 

 

Згідно ЄС- директиви ви маєте право на: 

Житло: Міграційна служба пропонує допомогу з житлом в одному з гуртожитків. Ви не можете 
вибирати місто. 

Якщо у вас буде власне житло то ви маєте право проживати за цією адресою. Ви будете 
зареєстровані як особа, що має власне житло ( EBO). 

Робота: Особи, якім виповнилось 16 років можуть працювати в Швеції. 

Школа: діти та підлітки до 18 років мають право на навчання в школі. Комуна ( муніципалітет) 
де особа зареєстрована несе відповідальність за навчання. 

Економічна підтримка: Ви маєте право на грошову допомогу відповідно до чинних правил.  
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Медична допомога: Ви маєте право на невідкладну медичну допомогу. Плата за відвідування 
лікарні субсидується і коштує до 50 шведських крон. 

 

Клопотання про надання притулку 

Якщо ви потребуєте захисту то маєте право на клопотання про надання притулку. Клопотання 
можно подати після того як отримаєте дозвол на проживання згідно до ЄС-директиви. 

Клопотання про надання притулку треба подавати особисто в сервісних центрах Міграційної 
служби, які приймають такі клопотання про надання притулку. Найближчий сервісний центр в 
Мальмьо.  (Malmö) 

Міграційний центр в Мальмьо. 

Адреса : Jägersrovägen 160. 

Потяг курсує з центрального вокзалу Кальмара до центрального вокзалу в Мальмьо. Проїзд 
безкоштовний за наявності документів, що засвідчують особу. 

Під час очікування на рішення про надання притулку ви можете отримати допомогу від 
Міграційної служби з житлом, якщо це необхідно. Діти до 18 років мають право відвідувати 
школу. Ви отримуєте щоденно кошти на витрати на проживання та медичну допомогу за 
субсидованими витратами. 

Якщо ви отримаєте позитивне рішення, ви отримаєте дозвіл на тимчасове проживання від 13 
місяців до 3 років. На даний момент депортацій в Україну немає. 

 

 

 

 

Malmö 
Мальмьо 

Kalmar län  
окрузі Кальмар 
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Проїзд в автобусі та потязі в окрузі Кальмар та на півдні Швеції  

Усі, хто має паспорт громадянина України або ID-картку має право на безкоштовний проїзд при 
наявності цих документів на території округа Кальмар. Документи – це і є квиток. Це також 
працює в провінціях, що межують з провінцією Кальмар на півдні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar  
Växjö 

Norrköping  Linköping  

За цим посиланням 
www.kalmarlanstrafik.se ти можеш 
знайти інформацію про розклад 
громадського транспорту або 
просканувавши QR- код. 
Інформація надається на 
англійській та українській мовах. 

 

http://www.kalmarlanstrafik.se/
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Більше інформації  

Міграційна служба 

Інформація щодо громадян, що прибули з України до Швеції на сайті Міграційної служби 
www.migrationsverket.se  або просканувавши QR-код. Інформація надається на англійській, 
українській та російській мовах. 

 

 

 

 

 

Інформація про Швецію 

За цим посиланням www.informationsverige.se можна знайти інформацію про Швецію та 
шведське суспільство. Інформація на англійській та російській мовах. 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація зібрана і надана адміністративною радою округу Кальмар 10 березня 2022. Зверніть увагу, 
що зміст цієї інформації може змінитися (наприклад, години роботи). 

 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.informationsverige.se/

