
Чи знаєте ви особисто або хтось із 
ваших знайомих біженців з України? 
Інформація щодо прав осіб, які вимушено залишили Україну 
Українці, які перебувають у Норвегії по туристичній візі, можуть залишатись тут навіть, коли 

термін дії візи скінчиться. Також не обов’язково одразу подавати заявку на прихисток або 

реєструватись. 

Тимчасовий груповий захист 
Люди, які вимушено залишили Україну, матимуть груповий захист протягом одного року. Це 

означає, що в якості особи, яка шукає прихисток, ви отримаєте дозвіл як учасник групи, і вам не 

потрібна індивідуальна оцінка. Дозволи надаються терміном на один рік, і з-поміж іншого, 

надають вам право працювати і одразу ж вивезти родину у Норвегію. Дозвіл не надає підстав 

для постійного проживання, але його можна поновити, якщо ситуація в Україні не зміниться. 

Ви можете подати заявку на груповий захист в Управління у справах імміграції Норвегії (UDI). 

Муніципалітет, у якому ви зупинились, не може надати запитання щодо віз, дозволів на 

проживання або прихистку. Ви можете отримати відповіді на усі запитання в Управлінні у 

справах імміграції Норвегії( (UDI).   

Ідентифікаційна картка 
Коли звертаєтесь до муніципалітету щодо необхідних послуг, ви повинні показати свій 

український паспорт або іншу ідентифікаційну картку. 

Медичні послуги 
Якщо ви отримали гостру травму або маєте важку хворобу, в якості дорослого громадянина 

України із туристичною візою ви маєте право негайно отримати медичні послуги від 

муніципалітету. 

Молоді люди віком до 18 років мають право на більший перелік медичних послуг: 

• Сімейний лікар 

• Медичний центр 

• Медичні послуги для учнів 

• Послуги стоматолога 

• Послуги щодо сексуального здоров’я 

• Послуги психіатра 

Дитячий садочок (дошкільний заклад) 
Якщо муніципалітет має можливість, вам запропонують місце у дитячому садочку, але без 

дозволу на тимчасове проживання ви не маєте право на місце. 

https://www.udi.no/viktige-meldinger/informasjon-om-situasjonen-i-ukraina
https://www.udi.no/viktige-meldinger/informasjon-om-situasjonen-i-ukraina


Початкова школа (діти віком від 6 до 16 років) 
Діти шкільного віку мають право відвідувати певну школу, оскільки ви скоріш за все 

перебуватимете у Норвегії довше трьох місяців. Спочатку школа не зможе запропонувати повне 

навчання з усіх предметів, але для вашої дитини краще буде почати навчання якомога скоріше. 

Через один місяць ваша дитина має право на повний цикл навчання з усіх предметів. 

Навчання у школі в Норвегії є обов’язковим. Тому через три місяці ви зобов’язані віддати свою 

дитину у школу. 

Навчання для молодих людей та дорослих (віком від 16 до 24 років) 
Якщо ви перебуватимете у Норвегії більше трьох місяців і вам менше 18 років, ви маєте право 

на подальшу освіту. 

Детальнішу інформацію можна знайти тут 
Інформація щодо групового захисту Розділ 34 Закону Норвегії «Про іміграцію» . 

Як подати заявку на захист або дозвіл на проживанняПеребування у Норвегії – UDI. 

Інформація для українців від Уряду Норвегії, 11 березня 2022 року. 

 Інформація для українців від поліції. 

Права на медичні послуги,  норми щодо послуг для осіб без дозволу на тимчасове проживання. 

Медичні послуги для біженців і тих, хто шукає прихисток, Управління з питань охорони здоров'я 

Норвегії. 

Права на дитячий садочок і школу, Управління з питань освіти і навчання Норвегії. 

 

 

 

 

 

https://snl.no/utlendingsloven
https://www.udi.no/krisen-i-ukraina/vare-i-norge/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/midlertidig-kollektiv-beskyttelse-for-ukrainske-flyktninger/id2903930/
https://www.politiet.no/tjenester/opphold-i-norge-og-asyl/krigen-i-ukraina/
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1255
https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regelverk-for-minoritetsspraklige-og-flyktninger/#a173414

