
Інформація для біженців від війни з України

ЯКЩО ВИ НЕМАЄТЕ ДЕ ЖИТИ

Зверніться до цілодобового центру реєстрації:

Вільнюс (Minties g. 3, Vilnius)
Каунас (Vytauto pr. 79, Kaunas)   
Клайпеда (Paryžiaus Komunos g. 16A, Klaipėda)
Шяуляй (J. Jablonskio g. 16, Šiauliai)
Алітус (Pramonės g. 1B, Alytus) 
Маріямполе (Parko g. 9, Marijampolė) 

У центрі реєстрації ви отримаєте:
    • реєстрацію
    • інформацію 
    • тимчасове проживання
    � 3-денний продуктовий пакет та необхідну 
медичну допомогу

ЯКЩО ВИ МАЄТЕ ДЕ ЖИТИ

Реєструйтеся в міграційному відділі 
I–IV 7:30–16:30, V 7:30–15:15:

Вільнюс (Minties g. 3, Vilnius)
Каунас (Vytauto pr. 79, Kaunas)
Клайпеда (Paryžiaus Komunos g. 16A, Klaipėda)
Шяуляй (J. Jablonskio g. 16, Šiauliai)
Панявежис (К. Binkio g. 14, Panevėžys) 
Алітус (Pramonės g. 1B, Alytus) 
Маріямполе (Parko g. 9, Marijampolė) 
Утена (Maironio g. 4) (I–IV 8–17:00, V 8–15:45)
Тельшяй (Žemaitės g. 34) 
Таураге (Stoties g. 15)
Вісагінас (Veteranų g. 13) (I–IV 8:00–17:00, 
V 8:00–15:45)

МІГРАЦІЙНА ЛІНІЯ
+370 5 271 7112 
(I–VII 7:00–21:00)
www.migracija.lrv.lt 

ЛІНІЯ ПРОЖИВАННЯ 
+370 677 22 222 
(цілодобово)
www.stipruskartu.lt

Гарячі лінії: 
ЛІНІЯ ГУМАНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ 
+370 684 98 688 (цілодобово)
Ви також можете отримати 
допомогу у мобільному додатку: 

Найновіша інформація публікується на : www.ltua.lt

ВИД НА ПРОЖИВАННЯ

Після реєстрації ви зможете в терміновому 
порядку отримати дозвіл на тимчасове 
проживання в Литві або національну візу. 

РОБОТА В ЛИТВИ

Реєструватися та консультуватися у Службі 
зайнятості за телефоном 1883, +370 661 10 885  
або електронною поштою info@uzt.lt також:

+370 658 26 755 у Вільнюсі
+370 374 09 882 у Каунасі
+370 658 24 346 у Клайпеді
+370 616 46 608 у Шяуляї
+370 610 38 727 у Паневежисі
+370 672 98 949 у Алітусі
+370 607 54955 у Маріямполі
+370 672 28 204 у Йонаві

Більше інформації: www.uzt.lt/ua/

ЕМОЦІЙНА ПІДТРИМКА

Російською мовою:
    • 1809 або +37066465792 
 I-V 18:00-21:00; VI-VII 12:00-15:00

Відеоконсультація російською та українською: 
www.manodaktaras.lt/slava-ukraini

Після реєстрації ви зможете отримувати 
безкоштовне медичне обслуговування в 
медичному закладі муніципалітету, де ви 
зареєстровані. 

Контакти:
    • інформація про медичні послуги тел. 
+370 5 232 2222
    • екстрена медична допомога тел. 112    
    • вакцинація проти COVID-19 тел. 1808, з 
нелитовського номера +370 66 01 1808

Більше інформації: www.ligoniukasa.lrv.lt

ПОСЛУГИ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я



ДОГЛЯД ЗА ДИТИНАМИ

Якщо ви прибули з дитиною, позбавленою 
батьківського піклування, і бажаєте стати її 
опікуном, повідомте про це центр реєстрації. 
Захисники прав дитини зв’яжуться з вами.  

Більше інформації:  
www.vaikoteises.lt/pagalba-ukrainai/
info@vaikoteises.lt

     • Щоб записати дитину до школи, зверніться до 
приймального відділу муніципалітету, в якому ви 
зареєстровані. Учням також надається соціальна 
допомога.
     • Можливості навчання в Литві: www.studyin.lt

Більше інформації та контакти координаторів 
освітніх служб: www.smsm.lrv.lt

МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ

ДОПОМОГА РЕЧАМИ 

Якщо вам потрібні речі першої необхідності, 
одяг, засоби гігієни, звертайтеся до: 

    • «Caritas» Литві www.caritas.lt 
    • Червоний хрест Литві (ви також можете 
звернутися в разі розриву родинних зв’язків в 
Україні) www.redcross.lt
    • Служба підтримки Мальтійського ордену 
www.maltieciai.lt 
    • «Gelbėkite vaikus» www.gelbekitvaikus.lt  

Ці організації також можуть допомогти, якщо 
вам потрібна допомога з основними 
послугами, такими як пошук освітніх закладів 
для дітей, пошук роботи тощо.

ЛІНІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 
+370 684 98 688 (цілодобово)

КУЛЬТУРА ТА ВІДПОЧИНОК

Безкоштовне відвідування:
    • бібліотек, де ви знайдете комп’ютери та 
Інтернет, місця для відпочинку тощо
    • національний і республіканський музей  
    • культурні центри  
    • у багатьох закладах сценічного мистецтва

Більше інформації:
www.lrkm.lrv.lt

Безкоштовно:
    • подорожуйте поїздами Литвою та 
громадським транспортом Вільнюсом, 
надавши посвідчення особи
    • відкрийте банківський рахунок

ІНШІ МОЖЛИВОСТІ

Більше інформації: www.ltua.lt

ПРОДОВОЛЬЧА ПІДТРИМКА

Якщо вам потрібна їжа, будь ласка, зверніться 
до «Maisto bankas». 

Більше інформації: 
www.maistobankas.lt/ukraina/
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СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Отримавши статус тимчасового захисту, 
ви матимете право на соціальну допомогу.
Вам необхідно звернутися до муніципалітету, 
де ви проживаєте. 

Більше інформації:
 www.socmin.lrv.lt


