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Прибуття до Литви 

Громадянам України для в’їзду в Литву віза не потрібна – для них діє 90-денний безвізовий 

режим. Для в’їзду потрібен лише біометричний паспорт, але приймаються і без нього. 

Громадяни України можуть дістатися до Литви через Польщу. Волонтерські організації за 

потреби можуть забезпечити транспортування від українсько-польського кордону до 

Литви. Зареєструватися на трансфер можна на сайті www.sylnirazom.lt або за телефоном 

+370 677 22222. 

 

Реєстрація 

Після прибуття до Литви громадяни України повинні зареєструватися в центрі реєстрації. 

Якщо людині немає де зупинитися після прибуття до Литви, вона повинна негайно прибути 

до одного з таких центрів реєстрації: Алітус (вул. Прамонес, 1В, Алітус), Маріямполе (вул. 

Парко, 9, Маріямполе), Клайпеда (вул.Паризької комуни, 16А, м. Клайпеда), Вільнюс 

(вул.Мінтис, 3, Вільнюс). Ці реєстраційні центри працюють 24 години на добу. У 

реєстраційному центрі громадянам України нададуть детальну інформацію про можливості 

їхнього перебування в Литві та тимчасового проживання в Литві (у муніципалітетах чи у 

приватних осіб), вони отримають пайки харчування та базову медичну допомогу. 

 

Якщо особа має де зупинитися після приїзду до Литви, вона може прийти в будь-яке 

відділення міграційного департаменту в робочий час: Вільнюс (вул. Мінтис, 3, Вільнюс); 

Каунас (проспект A. Juozapavičiaus 57, Kaunas); Клайпеда (вул. Парижяус Комунос, 16А, 

Клайпеда); Шяуляй (Аушрос ал. 19, Шяуляй); Паневежис (вул. К. Бінкіо, 14, Паневежис); 

Алітус (вул. Прамонес, 1Б, Алітус); Маріямполь (м. Маріямполь вул. Парко, 9); Утена 

(вул. Майроніо, 4, Утена); Тельшяй (вул. Жемайтес, 34, Тельшяй); Таураге (вул. Стотіса, 

15, Таураге); Вісагінас (вул. Ветеранів 13, Вісагінас). У цьому випадку не обов’язково 

звертатися до реєстраційного центру. 

 

Після реєстрації громадяни України зможуть отримати дозвіл на тимчасове проживання в 

Литві (на 1 рік) або національну візу (на 1 рік). Віза буде видана протягом 15 днів, дозвіл 

на тимчасове проживання протягом 1 місяця. 

 

Медичні послуги 

За медичними послугами громадяни України, зареєстровані в Литві, повинні звертатися 

до медичного закладу муніципалітету, де вони зареєстровані. Українці можуть отримати  

такі послуги: екстрену та медичну допомогу, медичну реабілітацію для поранених на 

війні в Україні, вакцинацію від Covid-19. 

 

Освіта 

Батьки або опікуни повинні звернутися до муніципалітету, де вони оселилися, щодо 

навчання своїх дітей. Вони можуть звернутися до приймального відділу муніципальної 

http://www.sylnirazom.lt/


 
 

 
 

адміністрації або міського відділу освіти. Інформацію про зарахування українських дітей 

до шкіл та дитсадків можна отримати в міських відділах освіти, де призначені 

координатори. Вони надають всю необхідну інформацію про вступ до навчального 

закладу. 

Робота 

Громадяни України можуть приступити до роботи негайно, якщо у них є біометричний 

паспорт. Якщо у них немає біометричного паспорта, вони зможуть почати працювати 

після реєстрації в міграційному відділі (відділі чи центрі реєстрації). Всю необхідну 

інформацію щодо працевлаштування надасть служба зайнятості.  

Рішення щодо виплати соціального страхування громадянам України мають бути 

прийняті протягом наступних тижнів. 

Контакти: 

Інформація надається громадянам України на гарячій лінії +370 5 271 7112 щодня та у 

вихідні дні з 7.30 до 21.00. 

Гаряча лінія з питань проживання +370 677 22222 (цілодобово) www.stipruskartu.lt 

 

Гаряча лінія гуманітарної допомоги +370 684 98688 (цілодобово), www.redcross.lt; 

www.caritas.lt; www.maltieciai.lt 

 

Посольство України в Литовській Республіці: вул. Театральна 4, Вільнюс, +370 5 212 

1536, e-mail emb_lt@mfa.gov.ua, https://ua.mfa.lt. 

 

Литовська нотаріальна палата: вул. Олімпійська 4, LT-09237 Вільнюс, +370 5 261 4757, e-

mail: rumai@notarai.lt, www.notarurumai.lt.  
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ ВІЙНИ З УКРАЇНИ 
 

 

 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ З ПИТАНЬ ПРОЖИВАННЯ +370 677 22222 (цілодобово), www.stipruskartu.lt 

 

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ У ЛИТВІ: Teatro вул. 4, Вільнюс, +370 5 212 1536, ел. п. 

emb_lt@mfa.gov.ua, https://ua.mfa.lt 

 

ЛІНІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ +370 684 98 688 (цілодобово): 

Литовський Червоний Хрест (гуманітарна допомога, інформація, відновлення родинних 

зв'язків): Юозапавичяуса вул. 10А, LT-09311 Вільнюс, тел. +370 5 212 7322, ел. с. 

info@redcross.lt, www.redcross.lt 

Карітас Вільнюської архієпархії (гуманітарна допомога): Кальварія вул. 39, Вільнюс, тел. 

+370 673 24 225, ел. с. kulturanamai@vilnius.caritas.lt 

Мальтійський орден (гуманітарна допомога): пр. Гедиміно 56В, Вільнюс, тел. +370 5 249 73 

04, www.maltieciai.lt, facebook.com/maltieciai 

Продовольчий банк (продовольча підтримка): Вітеніо вул. 54, Вільнюс, тел. +370 686 44244, 

ел. с. info@maistobankas.lt, facebook.com/maistobankas 

Рятуйте дітей (допомога дітям та вагітним): Вільнюська вул. 39, Вільнюс, тел. +370 5 261 0815, 

ел. п. info@savethechildren.org  

 

Департамент Mіграції: тел. +370 5 271 7112 (7.30-21.00 год. кожен день), ел. с. 

info@migracija.gov.lt,  інформація www.migracija.lrv.lt 

https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/informatsiia-dlia-

gromadian-ukrayini  

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/informatsiia-dlia-gromadian-ukrayini-1  

 

Як зареєструватися після прибуття в Литву?  

 якщо вам ніде зупинитися після прибуття до Литви, ви повинні негайно прибути до 

реєстраційного центру в Аліті (Alytus, Pramonės g. 1B), Маріямполі (Marijampolė, Parko g. 

9), Клайпеді (Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 16A) та Вільнюсі (Vilnius, Minties g. 3), 

працює цілодобово; 

 якщо у вас є житло після прибуття до Литви, ви можете прийти в будь-яке відділення 

міграційного управління у робочий час: Вільнюс (Vilnius, Minties g. 3); Каунас (Kaunas, A. 

Juozapavičiaus pr. 57); Клайпеда (Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 16A); Шяуляй (Šiauliai, 

Aušros al. 19); Панєвєжіс (Panevėžys, K. Binkio g. 14); Алітус (Alytus, Pramonės g. 1B); 

Маріямполє (Marijampolė, Parko g. 9); Утяна (Utena, Maironio g. 4); Тельшяй (Telšiai, 

Žemaitės g. 34); Таураґє (Tauragė, Stoties g. 15); Вісаґінас (Visaginas, Veteranų g. 13). У 

цьому випадку не обов’язково йти до реєстраційного центру; 

 якщо ви можете, заповніть онлайн-заявку на отримання дозволу на проживання. Умови 

перебування в Литві та міграційні процедури, які застосовуються до громадян України, 

доступні на сайті Департаменту Міграції: www.migracija.lt.  

 

Чому важливо зареєструватися?  

Необхідно зареєструватися, щоб ми могли піклуватися про вас і створювати умови для 

легального перебування в Литві. 

Умови перебування в Литві. Після реєстрації Ви зможете: 

 отримати дозвіл на тимчасове проживання в Литві (на 1 рік); 

 національну візу (на 1 рік). 

 

http://www.stipruskartu.lt/
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Де знаходиться реєстраційний центр?  

Реєстраційні центри знаходяться в Аліті (Alytus, Pramonės g. 1B), Маріямполі (Marijampolė, Parko 

g. 9), Клайпеді (Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 16A) та Вільнюсі (Vilnius, Minties g. 3).  

Реєстраційний центр: 

 вам нададуть детальну інформацію про можливості вашого перебування в Литві; 

 вам нададуть тимчасове житло в Литві; 

 ви отримаєте харчові пайки, ви отримаєте елементарне медичне обслуговування. 

 

Чи потрібно декларувати місце проживання в Литві?  

Не потрібно, якщо у вас немає варіантів. 

 

Чи для громадян України в Литовській Республіці діє безвізовий режим?  

Так, громадяни України, які мають біометричні паспорти, підпадають під безвізовий режим 

(можливість перебування в Литві та всій Шенгенській зоні 90 днів протягом 180 днів). 

 

Що робити, якщо закінчився строк дії національної візи або дозволу на тимчасове 

проживання в Литовській Республіці?  

Громадяни України, які мають біометричні паспорти та у яких закінчується строк дії 

національних віз чи дозволів на тимчасове проживання в Литовській Республіці, із закінченням 

строку дії цих документів можуть одразу почати користуватися 90-денним безвізовим режимом. 

 

Що робити, якщо стосовно громадянина України чи члена його сім’ї прийнято рішення 

повернути його в іноземну державу?  

Громадяни України та члени їхніх сімей, стосовно яких прийнято рішення про повернення їх 

іноземну державу, можуть залишатися в Литовській Республіці. Про те, які дії потрібно буде 

вжити цим особам, Департамент міграції Литовської Республіки оприлюднить додаткову 

інформацію. 

 

Що робити, якщо громадянин України або член його сім’ї перебуває в Литві нелегально 

(наприклад, після закінчення строку безвізового режиму)?  

Департамент міграції Литовської Республіки прийматиме прохання на отримання дозволу на 

тимчасове проживання або візи від громадян України та членів їхніх сімей, які перебувають у 

Литві нелегально. Наразі рішення про повернення чи вислання громадян України та членів їх 

сімей прийматися не будуть. 

 

Чи будуть скасовуватися наявні візи чи дозволи на тимчасове проживання громадян 

України та членів їхніх сімей?  

Ні, наявні національні візи і дозволи на тимчасове проживання громадян України та членів їхніх 

сімей скасовуватися не будуть. 

 

Чи будуть видавати національні візи, посвідки на тимчасове проживання громадянам 

України, які прибули до Литви без дійсних закордонних паспортів?  

Громадянам України, які не мають дійсних закордонних паспортів, національні візи не 

видаватимуться, але від таких іноземців прийматимуть заяви про надання дозволу на тимчасове 

проживання з гуманітарних міркувань. 

 

Робота в Литві 

Реєструватися та консультуватися у Службі Шальчінінкай, Архітекто вул. 4 зайнятості за 

телефоном 1883 або електронною поштою info@uzt.lt також: 

+370 658 26 755 у Вільнюсі 

+370 374 09 882 у Каунасі 



+370 672 28 204 у Йонаві 

+370 672 98 949 у Алітусі 

+370 658 24 346 у Клайпеді 

+370 610 38 727 у Паневежисі 

+370 616 46 608 у Шяуляї 

+370 607 54955 у Маріямполі 

Більше інформації: www.uzt.lt/ua. 

 

Коли я можу почати працювати?  

Ви можете почати працювати: 

 Якщо у вас є біометричний паспорт, ви можете почати працювати відразу. Вам не потрібен 

дозвіл на роботу; 

 Якщо у вас немає біометричного паспорта, ви зможете почати працювати після реєстрації 

в міграційному відділі (відділі чи центрі реєстрації). Вам не потрібен дозвіл на роботу. 

 

Медичні послуги 

За медичними послугами ви можете звернутися до медичного закладу муніципалітету, у якому 

Ви реєстрструвалися.Ви можете отримати: 

 послуги швидкої допомоги та охорони здоров'я 

 медична реабілітація поранених на війні в Україні 

 щеплення від Covid-19 (тел. 1808, з нелитовського номера +370 66 01 1808) 

Безкоштовне медичне страхування для неповнолітніх https://www.ld.lt/dovanojame-draudima-

ukrainos-vaikams, тел. 1828. 

 

Можливості навчання 

Звертайтеся до приймального відділу муніципалітету, в якому ви влаштувалися. 

Можливості навчання у Литві www.studyin.lt. 

 

Емоційна підтримка 

Російською мовою: 

 1809 arba +37066465792 I-V 18-21 год.; VI-VII 12-15 год. 

 8 800 77277 I-VII 16–19 год. 

 +37064051555 I-V 16–20 год., VI 12–16 год. 

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

Самодопомога: www.samopomi.ch. 

 

Інші варіанти 

Безкоштовно подорожуйте Литвою за пред'явленням документа, що посвідчує особу. 

Безкоштовно користуйтеся послугами бібліотек Литви. У кожному місті є бібліотека. Читацькі 

сертифікати видаються населенню України безкоштовно, доступ до комп’ютерів та бездротового 

Інтернету, сімейних, молодіжних та дозвіллєвих закладів, освітніх заходів, дитячих сенсорних 

читань, виставок та інших культурних заходів, доступу до різноманітних настільних та 

інтерактивних ігор у бібліотеці. збірки, колекції музики, фільмів, книг і періодичних видань 

різними мовами. 

http://www.uzt.lt/ua
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VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

Пам’ятка про
медичне обслуговування
в Литв� для �ноземц�в, як�

виїхали з України в
Литву через в�йськов� д�ї

Рос�йської Федерац�ї
в Україн�

 



Міністерство охорони здоров’я та Державна лікарняна каса підготували
цю пам’ятку, яка допоможе людям, які виїхали з України в Литву через
військові дії Російської Федерації в Україні, отримувати концентровану
та точну інформацію про послуги з охорони здоров’я в Литві.

Усім цим особам гарантовано медичні послуги з охорони здоров’я в
Литовській Республіці, які оплачуватимуть лікарняні каси. Запрошуємо
вас ознайомитися з найпоширенішими запитаннями та відповідями.

З чого почати і як зареєструватися в Литві?

Зверніться до Департаменту міграції при Міністерстві внутрішніх справ
Литовської Республіки або до найближчого центру реєстрації осіб у
Вільнюсі, Алітусі, Клайпеді чи Маріямполі (детальніше: migracija.lrv.lt).

Які мої дані знадобляться для системі охорони здоров’я?

У реєстраційному центрі Вам видадуть реєстраційну картку. Там буде
вказаний Ваш персональний код електронної історії здоров’я ESI. Цей
код є унікальним та призначається Вам, щоб вас могли ідентифікувати,
коли Ви отримуєте послуги з охорони здоров’я, ліки, що відпускаються
за рецептом. Під час відвідування медичних закладів або аптек надайте
спеціалістам присвоєний код електронної історії здоров’я (ESI).

Чи можете визвати швидку медичну допомогу?

Так. Невідкладна медична допомога по всій Литві набирається за
номером 112. Невідкладна медична допомога надається всім
безкоштовно.

Чи оплачують лікарняні каси необхідну медичну допомогу?

Так. Невідкладна медична допомога включає надання першої медичної
допомоги в закладах охорони здоров’я особи (з надання амбулаторних
та/або стаціонарних послуг). При зверненні до закладу охорони здоров’я
особи, направлення лікаря не є обов’язковим.

Чи належать безкоштовні послуги сімейного лікаря загальної практики?

Так. Необхідно звернутися до спеціально відведеного медичного
закладу на території самоврядування, де зареєстрована особа.

В інших випадках, якщо особа вже застрахована обов’язковим
медичним страхуванням у Литві, то вона може зареєструватися у
вибраній ній медичній установі. Важливо, для отримання безкоштовних
послуг: медичний заклад має підписати договір з територіальною
лікарняною касою.

1
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Де та як отримати безкоштовну емоційно-психологічну допомогу?

Безкоштовна емоційна підтримка російською мовою надається за
телефоном 1809, лінія відкрита I–V, 18–21 год., VI–VII, 12–15 год.
Відеоконсультації психологів та психотерапевтів для дорослих і дітей
доступні безкоштовно в інтернеті на онлайн-платформі manodaktaras.lt 

Де я можу отримати безкоштовну медичну допомогу від психіатра?

Вам потрібно звернутися до центру психіатричного здоров’я, де цю
допомогу оплачують лікарняні каси, платити за неї не доведеться.

Чи належить неповнолітній дитині профілактичний огляд здоров’я?

Так. Зверніться до сімейного лікаря.

Чи належить отримати дитині щеплення згідно з Календарем
профілактичних щеплень для дітей (наприклад, проти гепатиту, кору,
ротавірусу тощо)?

Так. Зверніться до сімейного лікаря.

Як отримати стоматологічні послуги?

Необхідно звернутися до спеціально відведеного медичного закладу на
території самоврядування, де зареєстрована особа.

Як потрапити до лікаря-спеціаліста?

Зверніться до сімейного лікаря. Якщо це необхідно, він видасть
направлення або сам надасть допомогу.

Чи доступні послуги догляду для вагітних?

Так. Зверніться до сімейного лікаря. У разі, якщо почалися пологи,
негайно телефонуйте за номером 112.

Як отримати необхідні ліки?

Якщо особа перебуває на лікуванні в стаціонарі, лікар, який її лікує,
надасть усі необхідні ліки та медичні препарати.

В інших випадках рецептурні ліки для амбулаторного лікування
призначає лікар, який лікує хворого.

Як купити ліки чи засоби медичної допомоги в аптеці?

Ліки за рецептом можна придбати в аптеках за рецептом лікаря. Усі
ліки, що відпускаються за рецептом, надаються безкоштовно для тих,
хто зареєстрований в реєстраційному центрі. 

http://manodaktaras.lt/
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Засоби медичної допомоги, що компенсуються, надаються в аптеках
лише застрахованим особам. Для цього потрібен рецепт, виданий
лікарем.

Куди звернутися за засобами медичної допомоги (ортопедичними
шинами, підгузками, діагностичними стрічками)?

Зверніться безпосередньо до аптеки чи іншого підприємства, щоб
отримати засіб медичної допомоги за свій рахунок, або, якщо ви
застраховані обов’язковим медичним страхуванням, до сімейного
лікаря, який видасть направлення чи рецепт. Потім за направленням
або рецептом від лікаря зверніться в підприємство, що займається
продажем та має договір із лікарняною касою, чи аптеку.

Де можна отримати послуги з лікування онкологічних хворих?

Спочатку проконсультуйтеся з сімейним лікарем. Він оцінить стан та
наявну медичну документацію та дасть направлення до відповідного
спеціаліста для подальшого лікування.

Куди звернутися щодо медичної реабілітації?

Зверніться до сімейного лікаря. Він видасть направлення на
консультацію до лікаря-реабілітолога, який пояснить, яким пацієнтам
воно належить, і вирішить, яка саме реабілітація потрібна пацієнту.

Куди звернутися, якщо вам потрібні медичні прилади (апарат штучної
вентиляції легень та кисневий апарат, прості чи розумні інсулінові
помпи, інфузійні насоси)?

Спочатку проконсультуйтеся з сімейним лікарем. Оцінивши стан і
потребу, він направить вас до відповідного лікаря, який прийме рішення
про призначення того чи іншого засобу.

Чи доступне безкоштовне щеплення від COVID-19?

Так, телефонуйте за номером 1808. Якщо телефонний оператор не з
Литви, телефонуйте за номером +370 66 01 1808. Детальніше:
koronastop.lrv.lt.

Де я можу дізнатися більше про послуги з охорони здоров’я в Литві, що
підлягають відшкодуванню?

Цю інформацію надає лікарняні каси по загальному безкоштовному
номеру 8 5 232 2222, якщо телефонний оператор не литовський,
телефонуйте +370 5 232 2222, пишіть на електронну пошту: info@vlk.lt або
після прибуття наживо по всій Литві (ligoniukasa.lrv.lt/lt/gyventoju-
aptarnavimas). 

http://koronastop.lrv.lt/
mailto:info@vlk.lt
https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/gyventoju-aptarnavimas
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Консультації надаються литовською, а також англійською та російською
мовами.

Більш детальну інформацію можна отримати самостійно на веб-сайті
лікарняних кас ligoniukasa.lrv.lt литовською, а також англійською –
ligoniukasa.lrv.lt/en.

Де я можу знайти іншу актуальну інформацію?

Читайте всю актуальну інформацію про іншу доступну допомогу на
Інтернет-порталі Уряду Литовської Республіки: lrv.lt або ltua.lt.

* Ця пам’ятка підготовлена до публікації 15.03.2022 р. та поширюється литовською, англійською,
українською та російською мовами. У всіх випадках найактуальніша інформація про медичні
послуги, ліки тощо запитайте у свого лікаря. Ви також знайдете більше інформації на веб-сайті:
ligoniukasa.lrv.lt, ми запрошуємо вас писати запитання електронною поштою: info@vlk.lt або
телефонувати за телефоном 8 5 232 2222.

http://c/Users/viktjuod/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P202PNPW/ligoniukasa.lrv.lt/
https://ligoniukasa.lrv.lt/en/
http://lrv.lt/
http://ltua.lt/
http://ligoniukasa.lrv.lt/
mailto:info@vlk.lt
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