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Загальна інформація1.

♦ Дублін: https://en.wikipedia.org/wiki/County_Dublin
♦ Корк: https://en.wikipedia.org/wiki/County_Cork
♦ Лімерик: https://en.wikipedia.org/wiki/County_Limerick
♦ Голуей: https://en.wikipedia.org/wiki/County_Galway
♦ Вотерфорд: https://en.wikipedia.org/wiki/County_Waterford
♦ Тіпперері: https://en.wikipedia.org/wiki/County_Tipperary

Ірландія розділена між 
Ірландською Республікою 
(офіційно називається 
Ірландією та є членом 
Європейського Союзу), 
яка охоплює п'ять шостих 
острова, та Північною 
Ірландією, яка є частиною 
Сполученого Королівства. 

Мова
Двома офіційними мовами Ірландської Республіки є ірландська й 
англійська мови.

Адміністративний устрій 
У Республіці Ірландія у кожному графстві існують власні органи 
місцевого самоврядування. Деякі округи були поділені на дрібніші 
адміністративні райони через велику кількість мешканців. Існують 
наступні графства:

Населення
Населення Ірландської Республіки становить близько 5 мільйонів 
мешканців.

Контакти екстрених служб 
♦ Швидка медична допомога, Gardaí (поліція), пожежна

охорона, берегова охорона: 112 і 999
♦ Цілодобова національна безкоштовна служба допомоги

жінкам: 1800 341 900
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Посвідчення водія
Українці, які тікають від війни, можуть обміняти українські 
посвідчення водія на ірландські. Детальну інформацію українською 
мовою можна знайти за посиланням: https://www.rsa.ie/services/
alerts/advice-for-ukrainian-drivers 

Посольство України в Ірландії
♦ Адреса: 16, Elgin Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland D04 NY31
♦ Телефон: +353 1 668 5189
♦ Факс: +353 1 668 7917
♦ Електронна пошта: emb_ie@mfa.gov.ua
♦ Сайт: https://ireland.mfa.gov.ua/
♦ Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до18:00

В'їзд до Ірландії2.
Громадянам України не потрібна віза для поїздки до Ірландії. Після 
прибуття до пункту пропуску видається стандартний дозвіл на в'їзд, який є 
дійсним протягом 90 днів.

За відсутності стандартних проїзних документів транспортним 
перевізникам було запропоновано за можливості замість національного 
паспорта приймати документи державного зразка, що засвідчують особу, 
зокрема національні посвідчення особи, свідоцтва про народження, 
внутрішні паспорти та паспорти зі строком дії, що закінчився, які зазвичай 
не приймаються під час міжнародних поїздок.

Імміграційні органи Ірландії також звернулися з вимогою, щоб 
жодній особі, що залишає Україну, не було відмовлено у посадці без 
попереднього звернення до імміграційних органів Ірландії.

Ці положення є надзвичайними / тимчасовими й можуть змінюватися.

Перевірка стану здоров’я / вимоги у зв’язку з COVID-19 / вакцинація

Починаючи з 6 березня 2022 року особи, які в'їжджають до Ірландії, не 
зобов’язані надавати документи на підтвердження вакцинації, одужання 
чи негативний результат ПЛР-тесту. Крім того, не існує жодних вимог щодо 
тестування після прибуття чи проходження карантину для осіб, які 
прибувають до Ірландії.
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3.Тимчасовий захист
Тимчасовим захистом для проживання в Ірландії можуть скористатися 
такі категорії осіб.

♦ Громадяни України, які до 24 лютого 2022 року проживали в Україні.
♦ Громадяни третіх країн (окрім України та країн, що не входить до

ЄС) або особи без громадянства, які мають статус біженця чи
еквівалентний статус національного захисту в Україні та проживали там
до 24 лютого 2022 року.

♦ Члени сімей зазначених вище осіб, які до 24 лютого 2022 року вже
проживали в Україні. До членів сім’ї відносяться чоловік / дружина
або партнер, неодружені неповнолітні діти та інші близькі родичі, які
проживали разом із цими особами однією сім'єю.

♦ Інші особи, які легально й постійно проживали в Україні, але не можуть
безпечно повернутися до своєї країни, зокрема громадяни країн, що не
входять до ЄС, або особи без громадянства.

Особам, які можуть безпечно повернутися до країни, звідки вони прибули, 
буде надано допомогу в цьому.

Тимчасовий захист також може бути наданий громадянам України, які прибули 
до Ірландії до 24 лютого 2022 року, за наступних умов:

♦ їм було надано короткострокову 90-денну візу, тобто вони прибули з
візитом або з ділових питань;

♦ їхній поточний імміграційний дозвіл на проживання в Ірландії не
продовжується та не поновлюється.

Де можна зареєструватися для отримання тимча-
сового захисту в Ірландії?
Існує три різні способи реєстрації, щоб отримати документ про тимчасовий 
захист. Цей документ дозволить якнайшвидше отримати доступ до всіх служб 
підтримки й надасть вам законний дозвіл на проживання в Ірландії строком на 
1 рік, який в подальшому може бути продовжений.

A. Після прибуття до аеропорту Дубліна

♦ Для проходження паспортного контролю необхідно надати співробітнику
Міграційної служби всі наявні документи, що посвідчують особу.

♦ Співробітник Міграційної служби визнає вас як потенційного отримувача
тимчасового захисту й поставить кілька стандартних запитань щодо
ваших індивідуальних потреб.

♦ Далі вас доставлять до центру Citywest Convention Centre, де
відбудеться коротка співбесіда, а ваші дані будуть записані.
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♦ документи, що посвідчують особу та проїзні документи;
♦ документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про

шлюб, свідоцтво про народження, усиновлення тощо);
♦ будь-яка інша важлива інформація на підтвердження виконання

вимог для отримання тимчасового захисту.

♦ Нарешті, Департамент юстиції видасть вам документ, що
підтверджує надання тимчасового захисту згідно з директивою
ЄС.

В. Якщо ви прибули до іншого пункту в'їзду до країни, ви 
можете отримати письмовий дозвіл іншим способом.

♦ Якщо вас розмістили в одному із закладів, наданих державою,
співробітники Департаменту юстиції нададуть письмовий дозвіл
під час одного зі своїх візитів.

♦ Якщо ви перебуваєте у приватному чи власному помешканні,
зверніться до Центру підтримки України (Cork Street, Дублін 8), або
центру Intreo Center (Dominick, Лімерику), щоб отримати
письмовий дозвіл.

♦ Якщо ви прибуваєте через пункт пропуску Rosslare, отримати
дозвіл можна у спеціальних закладах.

C. У країні також впроваджуються заходи, які дозволять людям
отримувати письмові дозволи в Українському центрі підтримки на вулиці 
Hanover у місті Корк.

Які документи потрібні для реєстрації?
Будь-які документи, що підтверджують ваше право на тимчасовий 
захист, зокрема:

Яка процедура отримання тимчасового захисту в 
Ірландії?
Після прибуття до Citywest Convention Centre жителів України зустрінуть 
представники Міжнародної організації з міграції (МОМ). Представники 
МОМ нададуть інформацію про те, що необхідно зробити, щоб отримати 
тимчасовий захист, англійською, українською чи російською мовами.

Потім вам допоможуть заповнити форми для Департаменту соціального 
захисту, щоб отримати номер Служби державного забезпечення, який 
надає доступ до системи соціального забезпечення та державних 
послуг в Ірландії. Нарешті, співробітники Міграційної служби запишуть 
персональні дані кожної особи, зроблять фотографії та копії паспорта 
та/або інших документів, що посвідчують особу.
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♦ Право на житло
♦ Право на доступ до ринку праці
♦ Право на отримання медичної допомоги
♦ Право на отримання соціальної допомоги й засобів до

існування
♦ Право на освіту
♦ Право на возз'єднання сім'ї

Потім видається посвідчення, що підтверджує надання 
тимчасового захисту згідно з директивою ЄС. Після отримання 
посвідчення його власника зустрічають представники 
Департаменту у справах дітей, рівності, інвалідів, інтеграції та 
молоді, які оцінюють його потреби щодо проживання.

Які документи ви отримаєте як особа, що знахо-
диться під тимчасовим захистом?
Департамент юстиції видасть вам документ, що підтверджує 
надання тимчасового захисту. Цей документ дозволить 
якнайшвидше отримати доступ до всіх необхідних служб підтримки 
й надасть вам законний дозвіл на проживання в Ірландії строком 
на 1 рік, який в подальшому може бути продовжений.

Тривалість тимчасового захисту
Документ про надання тимчасового захисту надає законний дозвіл 
на проживання в Ірландії строком на 1 рік, який в подальшому 
може бути продовжений.

Ваші права як особи, що знаходиться під тимча-
совим захистом в Ірландії
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Додаткова інформація про ці права

Житло

Якщо вам або вашій сім'ї потрібне житло, повідомте про це 
працівників Міграційної служби, і вас направлять до Служби 
розміщення для міжнародного захисту (International Protection 
Accommodation Service). Якщо вам не потрібне житло на даний 
момент, ви можете подати запит на нього в будь-який час пізніше.

Зверніться до служби підтримки Служби розміщення для 
міжнародного захисту, відправивши запит на електронну адресу 
ukrainetempaccom@equality.gov.ie, і вам обов’язково допоможуть.

Наразі конференц-центр Citywest використовується як центр обробки 
інформації про наявне житло, куди особи зі статусом тимчасового 
захисту можуть звернутися за допомогою в пошуку житла. 

Час очікування може бути дуже різним і залежить від кількості 
прибулих і наявності житла.

У центрі докладають усіх зусиль, щоб мінімізувати час очікування 
та забезпечити комфорт для тих, хто чекає: тут можна поїсти, є зона 
відпочинку та дитячий майданчик.

♦ Первинний прийом

Від початку конфлікту Служба розміщення для міжнародного захисту 
розміщує людей в тимчасовому житлі через різні канали.

♦ Готелі, гостьові будинки, пансіонати та студентське житло. Кімнати
в цих типах нерухомості надаються за домовленостями, які
були укладені, щоб забезпечити проживання. Сім'ї та дорослих
осіб однієї статі можуть розміщувати разом в одній кімнаті. У
більшості випадків надається харчування, але існують варіанти
із можливістю готувати самостійно. Надається доступ до пральні.
Несімейним особам окремі кімнати не надаються.

♦ Тимчасове екстрене розміщення



10

♦ Релігійні заклади. Для розміщення біженців управління забронювало 

житлову інфраструктуру, яка належить релігійним орденам, наприклад, 
колишні монастирі. У деяких з них надається харчування. В інших 

випадках можна готувати їжу самостійно. Видатки на послуги пральні 
покриваються. Як правило, це великі загальні спальні, у яких розміщують 
осіб однієї статі. Якщо в такому житлі є окремі кімнати,
їх намагаються надати сім'ям. Несімейним особам окремі кімнати не 
надаються.

♦ Скаутські табори / молодіжні хостели. Управління забронювало скаутські 
табори й молодіжні хостели. Як правило, це помешкання із загальними 

спальнями. Залежно від типу закладу може надаватися харчування або 

можливість самостійно готувати їжу. Видатки на послуги пральні 
покриваються.

♦ Місцева інфраструктура. Як правило, це похідні ліжка в громадських 

центрах, передбачені на випадок надзвичайних ситуацій. Харчування 

надається. Особи, які користуються тимчасовим захистом, розміщуються 

в цих закладах на короткий термін, а потім переміщаються в помешкання 
інших категорій (готелі, пансіонати, бази відпочинку, релігійні заклади).

♦ Житло, яке надається громадянами. Відповідальність за розміщення у 
спільному й приватному житлі взяв на себе Ірландський Червоний Хрест.

Для осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, існує 
можливість подачі запиту на державну житлову підтримку, зокрема:

♦ доплату за оренду: https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/
social_welfare_payments/supplementary_welfare_schemes/rent_
supplement.html;

♦ участь у Програмі оренди житла (Rental Accommodation Scheme, RAS):
https://www.citizensinformation.ie/en/housing/local_authority_and_social_
housing/rental_accommodation_scheme.html

Особам, які перебувають під тимчасовим захистом, повідомляють, що 
житло є тимчасовим. Існують положення, які допомагають переїхати 
до довгострокового заставного житла. Особам, які перебувають під 
тимчасовим захистом, повідомляють, що таке житло може знаходитися у 
відмінному від їхнього первинного тимчасового житла місці.

Не всі запити на заселення у тимчасове  житло задовольняються через 
велику кількість осіб, що прибувають і шукають житло.

Оскільки кількість місць для розміщення є дуже обмеженою, особам, яким 
надано тимчасовий захист, часто доводиться змінювати житло, наприклад, 
коли у готелі потрібні місця для розміщення інших гостей, зокрема для 
проведення весілля. Житло надається у міських і сільських районах по 
всій країні. Заселення до житла в місті чи селі залежить від наявного 
житла на момент вашого прибуття до Ірландії.
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Доступ до ринку праці 
Особи, які перебувають під тимчасовим захистом, можуть легально 
працювати в Ірландії після того, як отримають документ, який підтверджує, 
що їм надано тимчасовий захист відповідно до директиви ЄС. У цьому 
випадку вони отримують право на повний перелік встановлених законом 
трудових прав і їхній захист, який мають ірландські працівники.

Додаткову інформацію від Департаменту підприємництва, торгівлі та 
зайнятості щодо трудових прав громадян України в Ірландії можна знайти 
за посиланням: https://www.gov.ie/en/publication/c1bb7-employment-rights-in-
ireland-information-for-ukrainian-nationals/

Соціальна допомога й засоби до існування у 
системі прийому
Особи, які перебувають під тимчасовим захистом, мають право на такі самі 
соціальні виплати, як і громадяни Ірландії.

Охорона здоров’я
Особи, які перебувають під тимчасовим захистом, вважаються звичайними 
мешканцями Ірландії протягом обмеженого періоду, тому матимуть такі 
самі права на доступ до медичних послуг, як і громадяни Ірландії.

Особи, які перебувають під тимчасовим захистом, зможуть отримати 
медичні послуги від Міністерства охорони здоров'я (Health Service Executive, 
HSE), зокрема доступ до щеплення від COVID-19, відвідування лікарів 
загальної практики, медичного обслуговування за місцем проживання 
та у лікарні або до отримання невідкладної допомоги, а також доступ до 
послуг з охорони здоров’я дітей, охорони психічного здоров’я, охорони 
материнства, для осіб з інвалідністю, допомоги людям похилого віку тощо.

Медична допомога / рецептурні лікарські засоби 
Особи, які перебувають під тимчасовим захистом, можуть подати заяву на 
отримання медичної карти до Міністерства охорони здоров'я за спрощеним 
і оптимізованим механізмом. Ця карта необхідна, щоб отримати 
безкоштовно певні медичні послуги в Ірландії  (зокрема послуги місцевого 
лікаря загальної практики й рецептурні лікарські засоби). Особи, які 
перебувають під тимчасовим захистом, набувають це право автоматично.

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням: https://www2.hse. 
ie/services/healthcare-in-ireland/ukrainian-refugees.html#medical-card
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Копія спрощеної форми заяви доступна на сайті Міністерства охорони 
здоров’я українською та російською мовами. Крім того, заяви можна 
подавати безпосередньо до Міністерства або онлайн на сайті https://www. 
mymedicalcard.ie/. Необхідно надати загальні дані про себе, номер Служби 
державного забезпечення, а також згоду та підпис лікаря загальної практики 
(якщо лікар загальної практики не вказаний, його буде призначено).

Якщо особа, що перебуває під тимчасовим захистом, не володіє англійською 
мовою, медичний персонал може залучити перекладача. У деяких випадках 
лікарня або поліклініка можуть надати перекладача.

Міністерство охорони здоров’я випустило рекомендації з питань охорони 
здоров’я, щоб надати інформацію про способи реагування місцевих служб. 
Воно також створило спеціальну веб-сторінку, присвячену доступу до 
медичних послуг:

♦ англійською: https://www2.hse.ie/services/healthcare-in-ireland/ukrainian-
refugees.html

♦ українською: https://www2.hse.ie/services/healthcare-in-ireland/ukraine-
nationals-uk.html

♦ російською: https://www2.hse.ie/services/healthcare-in-ireland/ukraine-
nationals-ru.html

♦ рекомендації щодо запобігання COVID-19 у місцях масового скупчення
людей;

♦ рекомендації щодо випадків / спалахів COVID-19 для персоналу /
керівників, які працюють у місцях великого скупчення людей.

Психологічна підтримка
Ви зможете отримати доступ до медичних послуг так само, як особи, які вже 
проживають у країні, зокрема громадяни Ірландії.

Інвалідність
Ви зможете отримати доступ до медичних послуг для осіб з інвалідністю так 
само, як особи, які вже проживають у країні, зокрема громадяни Ірландії.

COVID-19
Ви матимете доступ до щеплень від COVID-19. Скерування на щеплення 
можна отримати в обраного вами лікаря загальної практики, фармацевта, в 
центрах вакцинації Міністерства охорони здоров'я або безпосередньо у 
відповідних пунктах вакцинації Служба розміщення для міжнародного 
захисту.

Відповідно до потреб осіб, що перебувають під тимчасовим захистом в 
Ірландії, були розроблені рекомендації з охорони здоров’я, зокрема:
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Щеплення для дітей
Міністерство охорони здоров’я також надає послуги з виконання 
пропущених щеплень, зокрема щеплення дітей, профілактики 
захворювань, яким можна запобігти за допомогою вакцинаціі, наприклад 
грипу, поліомієліту, кору, та веде боротьбу зі спалахами захворювань.

Доступ до освіти 
Міністерство освіти заснувало регіональні освітні та мовні групи (REALT) 
для підтримки дітей осіб, що перебувають під тимчасовим захистом, які 
прибувають до Ірландії.

У Дубліні Служба молоді та освіти у справах біженців і мігрантів створила 
спеціальний механізм для оцінювання рівня освіти та володіння 
англійською мовою у неповнолітніх дітей. 

Якщо особі, яка перебуває під тимчасовим захистом, потрібно вивчити 
англійську мову, Рада з освіти та навчання після оцінювання рівня 
володіння мовою безкоштовно організує відповідну мовну та іншу 
підтримку навчання.

Початкова й середня освіта
Діти віком від 4 до 18 років отримають доступ до початкової або середньої 
освіти, яка надається державою у встановленому порядку. Особи, що 
перебувають під тимчасовим захистом, можуть звернутися до будь-якої 
місцевої початкової або старшої школи та отримати інформацію про те, 
як записати дитину до школи. Служба Tusla Education Support Service 
допоможе знайти школу для дитини.

Університети 
Міністр вищої та додаткової освіти зазначив, що особи, які перебувають під 
тимчасовим захистом, будуть розглядатися як ірландці й матимуть право 
на оплату за навчання, передбачену для  країн-членів ЄС, а не як для 
країн, що не входять до ЄС.

Визнання освітнього рівня / посилання на 
відповідні інформаційні джерела 
Державне агентство, відповідальне за сприяння якості, чесності та репу-
тації системи вищоі та додаткової освіти Ірландії, розробило посібник для 
осіб, що прибувають з України, щоб допомогти порівняти свої кваліфікації з 
аналогічними освітніми ступенями Ірландської національної системи квалі-
фікацій. Посібник доступний англійською та російською мовами.
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Возз'єднання сім'ї
Ви можете мати право на возз’єднання сім’ї (в Ірландії або в іншій держа-
ві-члені ЄС), якщо ваші чоловік / дружина, партнер або діти віком до 18 ро-
ків мають тимчасовий захист в іншій державі-члені ЄС. Над цим працювати-
муть відповідні органи Ірландії та іншоі держави-члена ЄС.

Обов’язкове обстеження домашніх тварин у ветеринара
Було введено тимчасові заходи, щоб дозволити людям в'їжджати з України 
до Ірландії зі своїми домашніми тваринами, навіть якщо домашні тварини не 
відповідають Регламенту ЄС щодо переміщення домашніх тварин 576/2013.

4. Міжнародний захист
Особам, що тікають від збройного конфлікту в Україні, необов’язково 
подавати заяву на отримання міжнародного захисту (притулку), щоб 
отримати підтримку та захист в Ірландії. Директива ЄС про тимчасовий 
захист передбачає більш швидший, спрощении механізм за цих обставин.

Звичайно, ви завжди можете подати заяву на отримання міжнародного 
захисту, але ви не можете скористатися ним паралельно з тимчасовим.

Тимчасовий захист забезпечить вам негайний доступ до ринку праці, а 
також до соціальної допомоги, житла та іншої державної підтримки. Якщо 
ви вирішите подати заяву на отримання міжнародного захисту, майте на 
увазі, що протягом 6 місяців після ї ї подання ви не зможете працевлашту-
ватися.

Додаткова підтримка
Агентство Європейського Союзу з питань надання притулку має платформу 
«Хто є хто – тимчасовий захист». На платформі надається актуальний і 
вичерпний огляд заходів, які проводяться в країнах ЄС+ для надання 
тимчасового захисту особам, які тікають від війни. Інформація доступна за 
посиланням:
https://whoiswho.euaa.europa.eu/temporary-protection



Додаток І. Довідкові матеріали  
Загальна інформація 

Послуги Веб-сайт QR-код 
Посвідчення водія для 
українців, що тікають від 
війни 

 

 

https://www.rsa.ie/services/al
erts/advice-for-ukrainian-
drivers 

Доступно українською та 
англійською мовами 

 
Поширені запитання й 
відповіді про те, як 
обміняти водійські права 

https://www.rsa.ie/docs/defau
lt-source/road-
safety/ukrainian-drivers/faq-
driving-a-car-in-ireland-in-
russian-28-april-2022-
updated.pdf?sfvrsn=d82939fc
_5 

Доступно українською 
мовою 

 

Посольство України в 
Ірландії 

https://ireland.mfa.gov.ua/ 

Доступно українською та 
англійською мовами  

 
Тимчасовий захист 

Реакція Ірландії на 
ситуацію в Україні – 
підтримка і послуги 

https://www.gov.ie/en/campai
gns/bc537-irelands-response-
to-the-situation-in-ukraine/# 

Доступно англійською 
мовою 

  
Реакція Ірландії на 
ситуацію в Україні – 
підтримка і послуги 

https://www.gov.ie/en/campai
gns/255c5-ireland-response-
ukrainian/ 

Доступно українською 
мовою 

 

https://www.rsa.ie/services/alerts/advice-for-ukrainian-drivers
https://www.rsa.ie/services/alerts/advice-for-ukrainian-drivers
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https://www.rsa.ie/docs/default-source/road-safety/ukrainian-drivers/faq-driving-a-car-in-ireland-in-russian-28-april-2022-updated.pdf?sfvrsn=d82939fc_5
https://www.rsa.ie/docs/default-source/road-safety/ukrainian-drivers/faq-driving-a-car-in-ireland-in-russian-28-april-2022-updated.pdf?sfvrsn=d82939fc_5
https://www.rsa.ie/docs/default-source/road-safety/ukrainian-drivers/faq-driving-a-car-in-ireland-in-russian-28-april-2022-updated.pdf?sfvrsn=d82939fc_5
https://www.rsa.ie/docs/default-source/road-safety/ukrainian-drivers/faq-driving-a-car-in-ireland-in-russian-28-april-2022-updated.pdf?sfvrsn=d82939fc_5
https://www.rsa.ie/docs/default-source/road-safety/ukrainian-drivers/faq-driving-a-car-in-ireland-in-russian-28-april-2022-updated.pdf?sfvrsn=d82939fc_5
https://www.rsa.ie/docs/default-source/road-safety/ukrainian-drivers/faq-driving-a-car-in-ireland-in-russian-28-april-2022-updated.pdf?sfvrsn=d82939fc_5
https://www.rsa.ie/docs/default-source/road-safety/ukrainian-drivers/faq-driving-a-car-in-ireland-in-russian-28-april-2022-updated.pdf?sfvrsn=d82939fc_5
https://ireland.mfa.gov.ua/
https://www.gov.ie/en/campaigns/bc537-irelands-response-to-the-situation-in-ukraine/
https://www.gov.ie/en/campaigns/bc537-irelands-response-to-the-situation-in-ukraine/
https://www.gov.ie/en/campaigns/bc537-irelands-response-to-the-situation-in-ukraine/
https://www.gov.ie/en/campaigns/255c5-ireland-response-ukrainian/
https://www.gov.ie/en/campaigns/255c5-ireland-response-ukrainian/
https://www.gov.ie/en/campaigns/255c5-ireland-response-ukrainian/


Реакція Ірландії на 
ситуацію в Україні – 
підтримка і послуги 

https://www.gov.ie/en/campai
gns/6371e-ireland-response-
russian/ 

Доступно російською 
мовою 

 
 

Інформація про 
тимчасовий захист людей, 
які рятуються від 
збройного конфлікту в 
Україні 

 

 

https://www.irishimmigration.i
e/uk/information-on-
temporary-protection-for-
people-fleeing-the-conflict-in-
ukraine/ 

Доступно українською, 
російською й англійською 
мовами  

Питання та відповіді – для 
громадян України та 
резидентів України, які 
бажають виїхати до 
Ірландії 

 

https://www.irishimmigration.i
e/uk/faqs-for-ukraine-
nationals-and-residents-of-
ukraine/ 

Доступно українською, 
російською та англійською 
мовами 

 
Соціальна допомога 

Інформація про соціальну 
підтримку для осіб, що 
перебувають під 
тимчасовим захистом 

https://www.gov.ie/en/publica
tion/0d610-social-welfare-
supports-ukraine/ 

Доступно українською та 
англійською мовами 

 
Житло 

Інформація про житло для 
осіб, що перебувають під 
тимчасовим захистом 

 

 

https://www.gov.ie/en/publica
tion/6a15c-accommodation-
ukrainian/ 

Доступно українською та 
англійською мовами 

 

https://www.gov.ie/en/campaigns/6371e-ireland-response-russian/
https://www.gov.ie/en/campaigns/6371e-ireland-response-russian/
https://www.gov.ie/en/campaigns/6371e-ireland-response-russian/
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https://www.irishimmigration.ie/uk/information-on-temporary-protection-for-people-fleeing-the-conflict-in-ukraine/
https://www.irishimmigration.ie/uk/information-on-temporary-protection-for-people-fleeing-the-conflict-in-ukraine/
https://www.irishimmigration.ie/uk/faqs-for-ukraine-nationals-and-residents-of-ukraine/
https://www.irishimmigration.ie/uk/faqs-for-ukraine-nationals-and-residents-of-ukraine/
https://www.irishimmigration.ie/uk/faqs-for-ukraine-nationals-and-residents-of-ukraine/
https://www.irishimmigration.ie/uk/faqs-for-ukraine-nationals-and-residents-of-ukraine/
https://www.gov.ie/en/publication/0d610-social-welfare-supports-ukraine/
https://www.gov.ie/en/publication/0d610-social-welfare-supports-ukraine/
https://www.gov.ie/en/publication/0d610-social-welfare-supports-ukraine/
https://www.gov.ie/en/publication/6a15c-accommodation-ukrainian/
https://www.gov.ie/en/publication/6a15c-accommodation-ukrainian/
https://www.gov.ie/en/publication/6a15c-accommodation-ukrainian/


Відкрита спільнота, 
національна організація 
підтримки ірландської 
Програми підтримки 
біженців 

https://theopencommunity.ie/ 

Доступно англійською 
мовою 

 
Охорона здоров’я 

Реакція Ірландії у сфері 
охорони здоров'я 

https://www.gov.ie/en/publica
tion/03154-healthcare-
ukrainian/ 

Доступно українською та 
англійською мовами 

 
Медичні послуги для 
українців, які прибувають 
до Ірландії 

https://www2.hse.ie/services/
healthcare-in-ireland/ukraine-
nationals-uk.html 

Доступно українською та 
англійською мовами 

 
Доступ до освіти 

Інформація про доступ до 
освіти для осіб, що 
перебувають під 
тимчасовим захистом 

 

https://www.gov.ie/en/publica
tion/2a480-employment-
childcare-education-
ukrainian/ 

Доступно українською та 
англійською мовами 

 
Працевлаштування 

Інформація про доступ до 
працевлаштування для 
осіб, що перебувають під 
тимчасовим захистом 

 

https://www.gov.ie/en/publica
tion/2a480-employment-
childcare-education-
ukrainian/ 

Доступно українською та 
англійською мовами  

 
JobsIreland – це веб-сайт, 
який об’єднує тих, хто 
шукає роботу, й тих, хто її 
пропонує 

https://www.gov.ie/en/service
/593824-jobsireland/ 

Доступно англійською 
мовою 
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https://www2.hse.ie/services/healthcare-in-ireland/ukraine-nationals-uk.html
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Права на 
працевлаштування в 
Ірландії – інформація для 
громадян України 

https://www.gov.ie/en/publica
tion/c1bb7-employment-
rights-in-ireland-information-
for-ukrainian-nationals/ 

Доступно англійською 
мовою 

  
Міжнародний захист 

Інформація про 
міжнародний захист 

 

https://www.gov.ie/en/publica
tion/c8e83-arriving-in-
ireland/#applying-for-
international-protection 

Доступно англійською 
мовою 

 
Додаткова підтримка 

Допомога людей та 
громадських організацій 
 

https://www.gov.ie/en/publica
tion/37d69-how-people-can-
help-ukrainian/ 

Доступно українською 
мовою 

 
Інформаційні листівки на 
підтримку дітей з 
обмеженими 
можливостями в доступі 
до дошкільного виховання 
та освіти 
 
 

https://www.gov.ie/en/publica
tion/7f71f-faqs-for-ukrainian-
nationals/ 
Доступно українською, 
російською й англійською 
мовами 

 
Посібник для батьків з 
догляду за дітьми в 
Ірландії  

https://www.gov.ie/en/publica
tion/7f71f-faqs-for-ukrainian-
nationals/ 
 
Доступно українською, 
російською й англійською 
мовами 

 
Інформаційна листівка з 
поширеними запитаннями 
й відповідями  

https://www.gov.ie/en/publica
tion/7f71f-faqs-for-ukrainian-
nationals/ 
 
Доступно українською, 
російською й англійською 
мовами 
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Ірландська рада у справах 
біженців – неурядова 
організація, яка надає 
інформацію для вихідців з 
України у спеціальному 
розділі 
 

https://www.irishrefugeecoun
cil.ie/ukraine-information-note 
Доступно англійською 
мовою 

 
Ірландська рада у справах 
біженців – неурядова 
організація, яка надає 
інформацію про підтримку 
від уряду Ірландії 

 
https://www.irishrefugeecoun
cil.ie/irish-government-
resources 
Доступно англійською 
мовою 

 
Портал з інформацією про 
ресурси, надані урядом 
Ірландії, а також доступ до 
охорони здоров’я 
 

 
https://www.irishrefugeecoun
cil.ie/access-to-healthcare 
Доступно українською та 
англійською мовами 

 
Портал з інформацією про 
ресурси, надані урядом 
Ірландії, щодо 
житла 
 

https://www.irishrefugeecoun
cil.ie/housingukraine 
Доступно англійською 
мовою 

 
Портал з інформацією про 
ресурси, надані урядом 
Ірландії, щодо 
освіти для дорослих 

https://www.irishrefugeecoun
cil.ie/adult-education 
Доступно англійською 
мовою 

 
Портал з інформацією про 
ресурси, надані урядом 
Ірландії, щодо 
навчання дітей 

https://www.irishrefugeecoun
cil.ie/school 
Доступно українською та 
англійською мовами 
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Управління Верховного 
комісара ООН у справах 
біженців в Ірландії на 
своєму веб-сайті створило 
сторінки про те, як 
дістатися до Ірландії, 
отримати тимчасовий 
захист, а також розділ з 
поширеними запитаннями. 
 

https://help.unhcr.org/ireland/
ukraine-situation/ 
 
Доступно українською, 
російською й англійською 
мовами 

 

 

Особливі умови для 
домашніх тварин, 
привезених з України 

https://www.gov.ie/en/collecti
on/ebbec-information-for-
vets-regarding-pets-from-
ukraine/ 
Доступно англійською 
мовою 

 
Спеціальні заходи для 
людей, які прибувають з 
домашніми тваринами з 
України, а також для 
громадян ЄС 

https://www.gov.ie/en/publica
tion/21d40-pet-
travel/#special-arrangements-
for-ukraine-and-eu-citizens-in-
russia 

Доступно українською та 
англійською мовами  

Інформаційні платформи (веб-сайти) 
Додаткова інформація про 
тимчасовий захист у різних 
країнах 

https://whoiswho.euaa.europa
.eu/Pages/Temporary-
protection.aspx 

Доступно англійською 
мовою 
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