Питання та відповіді на юридичні питання, пов’язані з проживанням у
Швеції

ПОДАННЯ ЗАЯВИ НА ОТРИМАННЯ ПОСВІДКИ НА ПРОЖИВАННЯ У
ШВЕЦІЇ
Як легалізувати своє перебування в Швеції?
Якщо ви є громадянином України, ви можете перебувати в Швеції без візи протягом
90 днів. Зверніть увагу, що ці 90 днів відраховуються з дня перетину кордону в
Шенгенській зоні. До закінчення цих 90 днів необхідно подати заяву на отримання
дозволу на проживання. Однак ви повинні зробити це якомога швидше після в'їзду в
Швецію, щоб скористатися правами, які отримує людина з заявою на отримання
дозволу на проживання і наданим дозволом.
Чи можу я подаватися на тимчасовий захист?
Щоб підпадати під дію Директиви про тимчасовий захист, ви повинні відповідати цим
умовам:
1. Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року. Ви повинні
були покинути Україну 24 лютого або пізніше.
2. Особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які
користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним
захистом в Україні до 24 лютого 2022 року; Особа повинна була легально
проживати в Україні.
3. Члени сім'ї осіб, зазначених у пунктах 1 і 2 вище;
Якщо ви не відповідаєте цим вимогам, але все ще потребуєте захисту в Швеції, ви
можете подати заяву на інший тип дозволу на перебування, що називається надання
притулку (asylum).
Що таке Директива про масових біженців?
Загальні правила ЄС щодо надання дозволів на тимчасове проживання та роботу в
межах ЄС.
Як подати заявку на отримання тимчасового захисту?
Ви подаєте заявку, особисто відвідавши Migrationsverket (Міграційну службу).
Подати заявку онлайн можна за посиланням нижче, кнопка у правій частині сторінки:
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-under-theTemporary-Protection-Directive/Apply-for-protection-under-the-Temporary-ProtectionDirective.html
Яка інформація потрібна для подачі заяви онлайн?

Адреса електронної пошти, мобільний телефон і цифрова копія (фото) паспорту або
документів, що посвідчують особу для всіх дорослих, які подають заявку.
Якщо я подаю заяву офлайн, в Міграційній службі, які документи потрібно приносити
з собою?
Паспорт громадянина України, якщо він у вас є. В іншому випадку ви приносите інші
документи, що посвідчують особу, такі як паспорт, водійські права, свідоцтво про
шлюб, військова книга або свідоцтво про народження. Діти, які ще не мають
паспорту, повинні мати при собі свідоцтво про народження. Діти віком до 18 років
можуть отримати посвідку на проживання, навіть якщо вони не мають дійсного
паспорта або посвідчення особи.
Що потрібно зробити після подачі заявки онлайн?
Просто дочекайтеся рішення і переконайтеся, що ваші поштова адреса, e-mail та
номер телефону, які ви надали Міграційній службі, написані правильно.
Однак, якщо вам потрібна фінансова допомога, ви повинні особисто відвідати офіс
Міграційної служби.

Як довго діє дозвіл на проживання відповідно до Директиви про масових біженців?
З дати прийняття рішення про надання дозволу до 4 березня 2023 року. Вона може
бути продовжена, якщо війна все ще триває. Продовження становить 6 місяців
автоматично. Потім ще 6 місяців автоматично. Потім є можливість для Швеції
вирішити, чи продовжувати дозволи ще на рік, але ми не будемо знати до тих пір.

Я виїхав з України ДО 24 лютого 2022 року, що я можу зробити?
Ви можете подати заяву про надання притулку (asulym). Після того, як ви подасте
заяву на надання притулку Шведське міграційне агентство також вивчить, чи маєте
ви право на інші типи дозволів на проживання, такі як посвідка на проживання через
сімейні зв'язки. Ви подаєте заяву про надання притулку особисто відвідуючи
Migrationsverket (Міграційну службу).
Мені не виповнилося 18 років, і я приїхав до Швеції без опікуна - як подати заяву на
отримання посвідки на проживання?
Ви повинні особисто відвідати Міграційне агентство, щоб подати заявку.
Чи повинен я стояти в черзі в міграційному агентстві?
Так, бо забронювати час для подання заяви неможливо, це проходить в режимі живої
черги.
Які питання задає міграційне агентство, якщо я туди їду і подам заяву на отримання
посвідки на проживання?
Питання про те, хто ви, яким шляхом ви пройшли і коли приїхали сюди. Ви також
будете сфотографовані і у вас візьмуть відбитки пальців.

Як дізнатися, коли я отримаю рішення про дозвіл на проживання і, можливо,
фінансову допомогу?
Всі рішення будуть відправлені на поштову адресу, яку ви надали в Міграційне
агентство.
За посиланням нижче ви можете перевірити, чи прийнято рішення у вашому випадку.
Введіть спеціальний номер, який ви отримали під час подання заяви, тут:
https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Kontrollera-din-ansokan-utan-att-loggain.html
Як зв'язатися з Міграційним агентством?
Ви можете надіслати їм повідомлення за цим посиланням, якщо у вас є заява на розгляді.
Виберіть тему «інше». Якщо у вас немає поточної заявки, ви можете надіслати
електронний лист на адресу migrationsverket@migrationsverket.se.
Який документ мені дадуть, коли я отримаю дозвіл на проживання відповідно до
Директиви про масових біженців?
Ви отримаєте картку дозволу на проживання , де вказані ваші особисті дані. У картці
також зазначено, що на вас поширюється дія Закону про прийом шукачів притулку і
що ви маєте право працювати.
Чи потрібно подавати заяву на отримання дозволу на проживання в першій
безпечній країні?
Якщо ви подаєте заявку на захист відповідно до Директиви про масових біженців, ви
можете вибрати, в якій країні ви хочете подати заявку на захист. Якщо ви виїхали з
України до 24 лютого 2022 року і тому замість цього подаєте заявку на надання
притулку (asylum), застосовується принцип першої безпечної країни. Це означає, що
подавати заяву на надання притулку ви маєте в тій країні, де у вас є віза або у вас
були відбитки пальців по дорозі до Швеції.
Що мені загрожує, якщо я не подам заяву на отримання посвідки на проживання
протягом перших 90 днів?
На додаток до відсутності доступу до будь-яких державних пільг або права на
роботу в Швеції, ви ризикуєте або отримати заборону на поїздки в межах Шенгену,
а поліція буде змушена помістити вас під варту та очікувати на депортації зі Швеції
в Україну.
Чи можу я подати заяву на отримання дозволу на проживання в Швеції для члена
сім'ї, якого тут немає?
Ні, людина повинна бути в Швеції. В іншому випадку потрібен якийсь інший тип
заяви, наприклад, заява на основі приналежності, яка займає багато часу.
Якщо я подав заяву на отримання дозволу на проживання в Швеції, і поки чекаю на
рішення щодо неї, мої законні 90 днів перебування в Шенгені вже закінчилися? Чи

можу я законно знаходитися в Швеції, поки рішення не прийде, або ж мене
депортують?
Поки ви чекаєте на рішення щодо вашої заяви (навіть якщо ваші 90 днів у Шенгені
вже добігли кінця), ваше перебування в Швеції легальне.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА
Чи можу я отримати фінансову допомогу?
Так, ті, хто не має власних ресурсів, мають право на допомогу. Це означає, що ви
отримуєте житло і гроші на їжу.
Як подати заяву на отримання фінансової допомоги?
Ви робите це, відвідавши Міграційне агентство у вашому населеному пункті. Там ви
заповните спеціальну форму.
Скільки я можу отримати фінансової допомоги?
Це залежить від того, чи живете ви в одному з будинків для біженців, що
надаються Міграційною службою, де їжа включена, або ж в тих, де їжа не включена.
Сума добової фіндопомоги також буде відрізнятися, якщо ви вирішите організувати
своє житло самостійно.
Там, де харчування включено в проживання, добова норма становить:
● 24 шведських крон на день для дорослих одиноких
● 19 шведських крон на день на людину для дорослих, які поділяють домашні
витрати
● 12 шведських крон/день для дітей до .m 17 років
Там, де харчування не надається, добова норма становить:
● 71 шведський крон/день для дорослих одиноких
● 61 шведський крон/день та особа для дорослих, які поділяють домашні
витрати
● 37 шведських крон/день для дітей 0-3 років
● 43 шведських крон/день для дітей 4-10 років
● 50 шведських крон/день для дітей 11-17 років.
Сім'ї з більш ніж двома дітьми отримують повну добову допомогу для двох старших
дітей і половину денної допомоги для інших дітей.
Як отримати свої гроші від Міграційної служби?
Якщо вам надається щоденна фінансова допомога від шведського Migrationsverket
(Міграційної служби), ви отримаєте банківську картку, яка пов'язана з рахунком, на
який надходять гроші. Тільки Міграційна служба може вносити на цей рахунок.

Якщо ж ви хочете відкрити шведський банківський рахунок, куди, наприклад,
роботодавець зможе внести гроші, необхідно звернутися в шведський банк та
відкрити ще один рахунок.

РОБОТА В ШВЕЦІЇ
Чи можу я працювати в Швеції, якщо отримаю посвідку на проживання?
Так.
З якого віку ви отримуєте право працювати в Швеції?
З 16 років.
Чи повинен я платити податки в Швеції, якщо я працюю тут?
Так. Роботодавець повинен зв'язатися зі Шведським податковим агентством, коли
вам надають роботу. Через Шведське податкове агентство ви отримуєте
координаційний номер, який служить вашим ідентифікаційним номером. І на цей
номер роботодавець платить податки, коли ви працюєте.
Як відкрити банківський рахунок у Швеції?
Використовуйте свій координаційний номер від Шведського податкового агентства.
Дивіться посилання тут:
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/ukrainska.4.1657ce2817f5a993c
3a26d.html
Чи можу я розпочати власний бізнес і працювати в ньому з дозволом на проживання
через Директиву про масових біженців або надання притулку?
Так.

ЧАС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
Скільки часу пройде, перш ніж я отримаю дозвіл на проживання відповідно до
Директиви про масових біженців?
Може бути по різному, але зазвичай протягом тижня або двох. Це дуже простий
процес.
Скільки часу пройде, перш ніж я отримаю рішення про заяву про надання притулку?
Це також варіативно, але займає більше часу, ніж відповідно до Директиви про
масових біженців. Це можуть бути місяці. Тим не менш, ви маєте право працювати
в той же час і отримувати ті ж переваги, що і в дозволі на проживання, якщо ви
довели свою особу.

ПОДОРОЖІ
Чи можу я подорожувати в межах ЄС з дозволом на проживання в Швеції?

Так, максимум на 90 днів протягом 180 днів.

ШКОЛА
Чи можуть діти ходити до дошкільного закладу та школи?
Так. Школа безкоштовна, і всі діти відвідують основну школу протягом 10 років.
Після закінчення основної школи більшість молодих людей відвідують середню школу,
де готуються до вищої освіти або вивчають професію.
Саме муніципалітет, де ви живете, гарантує, що ваша дитина отримає місце в
школі. Зв'яжіться з муніципалітетом, де ви живете, і скажіть їм, що ви хочете, щоб
ваші діти ходили до школи. Ваша приймаюча сім’я, якщо ви живете в ній, може вам
допомогти з цим.

МЕДИЦИНА
Чи можу я отримати медичну допомогу в Швеції?
Так.

Скільки коштує медична допомога?
Зазвичай 50 шведських крон при відвідуванні поліклініки (медичного центру).
400 крон при відвідуванні лікарні.
На яку медичну допомогу я маю право?
Будучи дорослим, ви маєте право на екстрену медичну допомогу, невідкладну
стоматологічну допомогу та догляд, який не може чекати. Крім того, на
акушерську допомога, аборти, контрацептивне консультування, охорону здоров'я
матері та догляд відповідно до Закону про інфекційні хвороби (закон про запобігання
поширенню інфекційних захворювань).
Діти у віці до 18 років мають право на таку ж медичну та стоматологічну
допомогу, як і інші діти, які проживають у Швеції. Догляд часто безкоштовний для
дітей, але він може варіюватися в залежності від того, де ви живете. Ліки для
дітей безкоштовні за рецептом лікаря.
Чи можу я вакцинуватися від Covid-19 та інших захворювань?
У Швеції кожен, кому виповнилося 12 років і старше, може отримати принаймні три
вакцинації проти Covid-19. Літнім і особливо вразливим людям, можливо, доведеться
вакцинуватися більше разів. Дуже важливо, щоб ви отримали таке щеплення, якщо
ви ще не повністю вакциновані. Діти також мають право на вакцинацію від інших
поширених інфекційних дитячих захворювань.
Куди звертатися за медичною допомогою?

Коли ви захворіли, травмувалися або відчуваєте себе психічно хворим, слід в першу
чергу звернутися в медичний центр. Медичний центр є місцевим, фінансованим
державою закладом охорони здоров'я. Там можна, крім усього іншого, отримати
допомогу медсестри, лікаря загальної практики або консультанта. Якщо вони
вважають, що вам потрібна більш спеціалізована допомога, вони можуть
направити вас далі.
Часто потрібно записатися на прийом перед відвідуванням медичного центру. Ви
маєте право на перекладача, коли ви зустрічаєтеся з медичним працівником.
Скажіть їм, що вам потрібен перекладач, коли ви призначаєте зустріч.

ШВЕДСЬКА
Чи можу я отримати поради про те, як я можу вивчити шведську мову самостійно?
Ми за цим посиланням дозволяє вивчити базові мовні навички шведською мовою.
https://www.informationsverige.se/sv/jag-ar-asylsokande/lara-svenska/borja-lara-digsvenska/

АДВОКАТ
Чи потрібен мені адвокат, щоб подати заявку на захист відповідно до Директиви про
масове переміщення?
Ні, якщо ви розумієте, як це зробити, ви можете подати заявку самостійно.
Чи потрібен мені адвокат, щоб подати заяву про надання притулку, якщо на мене не
поширюється Директива про масових біженців?
Іноді це може знадобитися. Через CareBridge ви можете отримати юридичну
консультацію. Шведське міграційне агентство оцінює, чи потрібен вам адвокат. Du
буде мати можливість запросити конкретного адвоката або адвоката, якщо це
необхідно. Якщо ви не знаєте, якого адвоката або адвоката ви хочете
представляти вас, ви можете звернутися до нашого адвоката. Все, що вам
потрібно зробити, це призначити адвоката Катрін Ейзен.
Я не отримав відповіді на своє юридичне питання. З ким я можу зв'язатися?
Якщо ваш випадок складний, особливий, ви маєте легальні труднощі і не можете
самостійно впоратися та розібратися у шведському міграційному законодавстві,
то можете зв’язатися з нашим адвокатом-волонтером Катрін Ейзен по
електронній пошті , щоб katrin@eisenrights.se. Ви можете писати будь-якою мовою.
Велике прохання цінувати її час та не писати їй зі стандартними питаннями,
відповіді на котрі можна знайти на сайті Міграційної служби. Дякуємо за розуміння.
АДРЕСА ШВЕДСЬКОГО МІГРАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА
Мені потрібно звернутися до департаменту імміграції. За якими адресами вони
розташовані?
Буден (Boden):

https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Besok-oss/Ortsdata-svenska/Boden--Servicecenter.html
Гетеборг (Goteborg):
https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Besok-oss/Ortsdata-svenska/Goteborg--Ansoka-om-asyl.html
Мальме (Malmo):
https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Besok-oss/Ortsdata-svenska/Malmo--Servicecenter.html
Норчепінг (Norrkoping)
https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Besok-oss/Ortsdata-svenska/Norrkoping--Servicecenter.html
Мерста (передмістя Стокгольму):
https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Besok-oss/Ortsdata-svenska/Stockholm--Marsta.html
Стокгольм:
https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Besok-oss/Ortsdata-svenska/Stockholm--Servicecenter.html
Сундсвалль (Sundsvall):
https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Besok-oss/Ortsdata-svenska/Sundsvall--Servicecenter.html
Еребру (Örebro):
https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Besok-oss/Ortsdata-svenska/Orebro--Servicecenter.html

