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1.

Загальна інформація
Мова

Офіційною мовою у Литві є литовська. Проте 78,5 % литовців також
вільно розмовляють хоча б однією іноземною мовою.
Найпоширенішою іноземною мовою у Литві є російська – нею
розмовляють 63 % мешканців. Але дедалі більша частка литовців
(особливо серед молоді) розмовляють англійською, французькою,
німецькою або іспанською мовами.

Адміністративний устрій

Територія Литви поділена на 10 повітів (по-литовськи вони
називаються «apskritis»), усі вони носять назву своїх адміністративних
центрів: Алітуський, Каунаський, Клайпедський, Маріямпольський,
Панавежиський, Шяуляйський, Тауразький, Тельшяйський, Утенський
та Вільнюський. Повіти поділені на 60 муніципалітетів (по-литовськи
вони називаються «savivaldybė»). Найбільшими містами Литви є:
Вільнюс (541 212 мешканців), Каунас (286 754 мешканців), Клайпеда
(147 892 мешканців), Шяуляй (100 131 мешканець) і Панавежис (87 139
мешканців). Додаткову інформацію про життя і роботу в регіонах
можна отримати тут:
https://www.renkuosilietuva.lt/en/facts-and-figures/

Населення

Литва займає територію площею 65 300 кв. км. На початку 2019 року
чисельність населення Литви складала 2,79 мільйона мешканців,
серед них 86,6% - литовців, 5,6% - поляків, 4,5% - росіян. У Литві
проживає близько 58 000 іноземців, що отримали дозвіл на
проживання.

Контактні дані екстрених служб
♦

Швидка допомога 112. Інформація надається литовською,
польською, російською та англійською мовами. Якщо ви не
можете розмовляти, у випадку надзвичайної ситуації надішліть
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

SMS на номер 112 (тільки з литовських телефонних номерів).
Служба підтримки з міграційних питань +370 52717112.
Служба підтримки з гуманітарних питань +370 68498688
(цілодобово)
Пошук житла: +370 67722222 (цілодобово)
Працевлаштування в Литві: 1883, +370 66110885
Інформація про медичні послуги: +370 52322222
Вакцинація від COVID-19: 1808, з нелитовського номера: +370
66011808
Психологічна підтримка російською мовою: 1809, або +370
66465792
Допомога жертвам торгівлі людьми: 8 800 91119, дзвінки з-за
кордону +370 61691119. Детальну інформацію можна знайти за
посиланням:
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayinaukraina-ukraine/information-for-ukrainian-citizens-1/assistance-tovictims-of-trafficking-in-human-beings
Інші контакті телефони можна знайти тут:
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/info%20ua_02_UA.pdf

Посвідчення водія

Литва визнає українське посвідчення водія, у тому числі прострочені,
якими громадяни України можуть користуватися, проживаючи і
користуючись тимчасовим захистом у Литві.
Транспортні засоби, зареєстровані в Україні, не потрібно
перереєструвати в Литві впродовж усього терміну, встановленого
рішенням уряду про надання тимчасового захисту.

Українська діаспора

Українська діаспора Литви налічує 31 000 осіб. Українці є четвертою за
чисельністю національною меншиною в Литві. Вона переважно
розпорошена по цілій країні. Більшість українців проживає у Вільнюсі,
Клайпеді, Каунасі, Шяуляї, Висагінасі та Йонаві.
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Посольство України в Литві
♦
♦
♦

♦

♦

Адреса: Teatro gatve 4, Вільнюс LT-03107, Литва
Консульський відділ знаходиться за адресою: V. Kudirkos gatve 22,
Вільнюс LT-01113, Литва
Адреса електронної пошти: emb_lt@mfa.gov.ua (загальна пошта
Посольства); consul_lt@mfa.gov.ua (консульський відділ
Посольства)
Телефон: +370 52121536; +370 52330782 (консульський відділ
Посольства); +370 65550194 (гаряча лінія на випадок
надзвичайних ситуацій та загрози життю)
Веб-сайт: http://www.lithuania.mfa.gov.ua
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2. В’їзд до Литви

При наявності біометричного паспорта ви можете в’їжджати до Литви
та перебувати в країні без візи сумарно 90 днів протягом 180 днів.
Якщо у вас є біометричний паспорт і термін дії вашої національної візи
або дозволу на тимчасове проживання в Литві закінчується, то після
закінчення терміну дії цих документів ви можете одразу почати
користуватися 90-денним безвізовим режимом. Крім того, ви маєте
право в’їжджати до Литви незалежно від наявності у вас
біометричного паспорта.
Послуги охорони здоров’я для тих, хто звертається за отриманням
тимчасового захисту, доступні із дня прибуття до Литви. При в'їзді
особливі вимоги до вакцинації відсутні. Однак Литва створила
можливість для біженців вакцинуватися від COVID-19 у рамках
спеціальної програми.

3. Тимчасовий захист
♦
♦

♦

До осіб, на яких поширюється тимчасовий захист в Литві,
відносяться:
особи, які виїхали з України 24 лютого 2022 року або після цієї
дати внаслідок російської військової агресії, і належать до
однієї з таких категорій:
1. громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого
2022 року;
2. особи без громадянства і громадяни третіх країн, які не є
громадянами України та користувалися міжнародним
захистом або еквівалентним національним захистом в
Україні до 24 лютого 2022 року;
3. члени сім'ї осіб, зазначених у пунктах 1 і 2 вище, за
визначенням статті 2(4) Рішення (ЄС) 2022/382;
4. особи без громадянства або громадяни третіх країн, які
не є громадянами України і які законно тривалий час
проживали в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі
дійсного дозволу на постійне проживання в Україні, і не
можуть безпечно та назавжди повернутися до країни, з
якої вони прибули, або до іншої держави, що їх приймає;
особи, що тимчасово виїхали з України не раніше 24 січня
2022 року та на законних підставах перебувають на території
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ЄС або в іншій третій країні, якщо вони відповідають умовам,
зазначеним у пунктах 1-4 вище, та в’їхали до Литовської
Республіки до 1 травня 2022 року.

Де можна зареєструватися для отримання
тимчасового захисту в Литві?
Зареєструватися для отримання тимчасового захисту можна у
робочий час в найближчому територіальному відділенні
Департаменту міграції, що називається Migracijos departamentas.
Перелік відділень можна знайти тут:
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/info%20ua_new_ENG.pdf
Також зареєструватися можна в цілодобовому реєстраційному
центрі, який працює як єдиний пункт обслуговування осіб, які
шукають житло. Особам, які шукають житло, варто
зареєструватися в цьому центрі. Перелік реєстраційних центрів
можна знайти тут:
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukrainaukraine/information-for-ukrainian-citizens-1/migration-services.

Які документи потрібні для реєстрації?
Необхідно надати такі документи, як-от паспорт, свідоцтво про
народження, свідоцтво про шлюб, інші особисті документи та/або
документи, що посвідчують особу, зокрема ID картку, посвідчення
водія, посвідку на проживання тощо.

Яка процедура отримання тимчасового
захисту в Литві?
Заявники повинні звернутися до одного з реєстраційних центрів
або до територіального відділення Департаменту міграції та
подати документи. Перед реєстрацією заявники можуть заповнити
електронну заяву на отримання дозволу на проживання, надану
відповідними установами. Рекомендації щодо заповнення заяви
можна знайти тут:
♦ Рекомендації:
https://migracija.lrv.lt/uploads/migracija/documents/files/Migr
is%20paskyros%20suk%C5%ABrimo%20ir%20LLG%20pra%
C5%A1ymo%20pildymo%20atmintin%C4%97%20%20savanoriams%282%29.pdf
♦ Відеоінструкція:
https://www.youtube.com/watch?v=2wHHWVk9Tes
Після проходження реєстрації та до моменту отримання дозволу
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на проживання, виданого на підставі тимчасового захисту, усім
українцям та членам їхніх сімей, а також громадянам третіх країн,
які мають право на тимчасовий захист, видаються посвідчення
про реєстрацію іноземця. Видачею довідок і дозволів на
тимчасове проживання займається Департамент міграції
Міністерства внутрішніх справ.

Які документи ви отримаєте як особа, що
знаходиться під тимчасовим захистом?
Після реєстрації біженці мають право на:
♦
♦

отримання дозволу на тимчасове проживання в Литві
строком на 1 рік;
національну візу строком на 1 рік.

Громадянам України, які не мають дійсних закордонних паспортів,
національні візи не видаватимуться, але заявки на отримання
дозволу на тимчасове проживання прийматимуться з гуманітарних
міркувань.
Державне мито за розгляд і прийняття рішення щодо заяв на
отримання національної візи чи дозволу на тимчасове проживання
не стягується.

Тривалість тимчасового захисту
Тимчасовий захист діє впродовж 1 року відповідно до Виконавчого
рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року. Після 4
березня 2023 року, за необхідності, ЄС може подовжити термін дії
рішення про надання захисту на шість місяців одноразово,
максимум на три роки в цілому. Якщо ситуація зміниться і ЄС
вважатиме, що повернення до України на тривалий час є
безпечним, Рада ЄС може прийняти рішення про припинення
захисту до закінчення згаданого вище терміну.

Ваші права як особи, що знаходиться під
тимчасовим захистом у Литві
♦
♦
♦
♦
♦

Проживання
Житло
Доступ до ринку праці
Засоби до існування у системі прийому
Доступ до медичного обслуговування
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♦
♦
♦

Доступ до освіти
Возз’єднання сім’ї
Інформація про тимчасовий захист

Детальнішу інформацію про ці права можна отримати тут:
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukrainaukraine

Додаткова інформація про ці права
Житло
Наданням житла для українців, які рятуються від війни, займається
Міністерство соціального захисту та праці (Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija) спільно з муніципалітетами на місцях. Детальнішу інформацію
можна знайти за посиланням: https://socmin.lrv.lt/en/
Також започатковано громадянську ініціативу «Сильніші разом», де житло
пропонують громадяни Литви, які добровільно приймають українців, що
рятуються від війни.

Первинний прийом
Біженці, які прибувають з України, мають право до 72 годин перебувати в
одному з центрів тимчасової реєстрації, що відкриті по всій країні:
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukrainaukraine/information-for-ukrainian-citizens-1/migration-services
Реєстраційні центри надають такі послуги:
♦ житло на термін до 72 годин;
♦ послуги з реєстрації (в національній базі даних Migris) та запуску
міграційних процедур;
♦ медичні послуги;
♦ харчові пайки;
♦ Інформацію про довгострокове проживання, можливості
працевлаштування.

Житло для довгострокового проживання
Після первинного розміщення в центрі тимчасової реєстрації біженці
скеровуються на платформу #StrongerTogether, яка надає безкоштовне
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проживання терміном до 3 місяців. Платформа доступна за посиланням:
https://stipruskartu.lt/ua/
Якщо на платформі немає необхідного варіанту розміщення, то до
процесу долучається муніципалітет, який координує розміщення.
Муніципалітет може запропонувати потребуючим українцям квартири,
будинки опіки, гуртожитки, шкільні приміщення, дитячі будинки.

Доступ до ринку праці

Інформацію про трудові відносини можна знайти тут:
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3601
Цю інформацію надала Державна інспекція праці при Міністерстві
соціального захисту та праці (Valstybinė darbo inspekcija (VDI)), із вебсайтом якої можна ознайомитися за посиланням:
https://www.vdi.lt/Forms/UKR.aspx
Іншу інформацію про працевлаштування у Литві можна знати тут:
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukrainaukraine/information-for-ukrainian-citizens-1/work-in-lithuania
Громадяни України, які мають право на безвізове перебування або мають
діючу шенгенську візу, а також громадяни України, які отримали
національні візи з гуманітарних міркувань або дозвіл на тимчасове
проживання в Литві, мають право на працевлаштування або реєстрацію
як самозайнята особа. Ці громадяни звільнені від потреби отримувати
дозвіл на роботу. Громадяни України, які у Литовській Республіці
звернулися за міжнародним захистом, також матимуть право на працю.
Зареєструватися та отримати консультацію можна в будь-якому відділі
служби зайнятості, або по телефону. Детальнішу інформацію можна
знайти тут:
https://uzt.lt/en/
Після реєстрації в Службі зайнятості вам буде призначено спеціаліста,
який надасть повну інформацію про послуги Служби зайнятості.
Консультації надаються англійською та російською мовами.
Якщо ви хочете займатися однією із регульованих професій, ви повинні
пройти визнання професійної кваліфікації. Для цього вам слід звернутися
до компетентного органу із заявою про визнання професійної кваліфікації.
Цей компетентний орган звернеться за рекомендацією у зв’язку з
оцінюванням іноземної кваліфікації до Центру оцінювання якості вищої
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освіти (Studijų Kokybės Vertinimo Centras (SKVC)):
https://www.skvc.lt/default/en/
Детальнішу інформацію можна отримати тут:
https://www.enterpriselithuania.com/en/information-want-work-lithuania/

Медична допомога / рецептурні лікарські засоби
Детальнішу інформацію про медичну допомогу та рецептурні лікарські
засоби можна отримати за посиланням:
https://ligoniukasa.lrv.lt/en/news/assistance-to-ukrainian-war-refugees-expertspublished-a-memo-on-health-care-services-available-in-lithuania

Психологічна підтримка

Безкоштовна психологічна допомога постраждалим від війни в Україні
надається за телефонами 1809 або +370 66465792. Інформацію про
відеоконсультації з психологами російською та українською мовами
можна отримати тут:
www.manodaktaras.lt/slava-ukraini

Інвалідність
З питань встановлення інвалідності громадянам України звертайтеся за
номером +370 68685940 або за адресою електронної пошти info@ndnt.lt.9
Інформація для глухих або слабкочуючих українців у Литві:
https://www.ndt.lt/i-lietuva-atvyksta-vis-daugiau-klausos-negalia-turin-ciuukrainieciu-pabegeliu-reaguodama-i-situacija-lietuvos-kurciuju-draugi-ja-lkdparenge-informacini-vaizdo-irasa-rusu-ukrainieciu-gestu-kalba-k/
♦ COVID-19
Українці можуть зареєструватися на вакцинацію проти COVID за номером
1808 або +370 66011808 (для дзвінків з нелитовських номерів). Оператори
гарячої лінії спілкуються англійською або російською мовами
https://koronastop.lrv.lt/ru/
♦ Вакцинація для дітей
Детальнішу інформацію можна отримати тут:
https://ligoniukasa.lrv.lt/en/news/assistance-to-ukrainian-war-refugees-expertspublished-a-memo-on-health-care-services-available-in-lithuania

13

Обов’язковий ветеринарний огляд домашніх
тварин

Державна продовольчо-ветеринарна служба спростила умови ввезення
домашніх тварин. Українці, чиї домашні тварини належно марковані,
вакциновані, мають дійсний паспорт тварини та відповідають всім умовам
ввезення домашніх тварин до ЄС, будуть перевірятися відповідно до
звичайної процедури перетину кордону. Не чиповані або не вакциновані
проти сказу тварини з України будуть чиповані та вакциновані, а отже,
проходитимуть спрощений карантин. Детальну інформацію можна знайти
за посиланням:
https://vmvt.lt/information_for_people_arriving_from_Ukraine_with_animals?la
nguage=en

Доступ до освіти

Інформацію та контактні дані закладів освіти можна знайти на веб-сайті
Міністерства освіти, науки та спорту (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) за
посиланням: https://smsm.lrv.lt/lt/informacija-del-karo-pabegeliu-is-ukrainos
Інформація про освіту також доступна на сайті Уряду тут:
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/informacija-apie-situacija-ukrainoje/aktualiinformacija-1/information-for-ukrainian-citizens
Інформація також доступна на спеціальній сторінці Міграційного
департаменту (Migracijos departamentas) тут:
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukrainaukraine/information-for-ukrainian-citizens-1/education-services
♦ Дитячі ясла / садки
Інформацію про зарахування українських дітей до навчальних закладів
можна отримати у призначених координаторів міських відділів освіти.
Вони надають всю необхідну інформацію щодо зарахування до школи чи
дитсадка.
Можливості дитячих садків майже повністю вичерпані. Щоб прийняти у
литовських садочках більше українських дітей, вносяться зміни до
санітарно-гігієнічних норм, щоб садочки могли формувати більші групи
дітей. Це тимчасове рішення, яке буде діяти протягом року.
♦ Початкова й середня освіта
Ви можете записати дитину до школи, подавши заяву до приймального
відділу свого місцевого муніципалітету. Діти повинні бути зараховані до
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школи без зволікань, не чекаючи початку наступного навчального року.
♦ Університети
Студенти, які не завершили навчання в Україні, можуть продовжити
навчання в Литві англійською та російською мовами. Перелік навчальних
програм і вищих навчальних закладів можна знайти за посиланням:
https://studyin.lt/ua/
Міністерство освіти, науки та спорту (Švietim,omokslo ir sporto ministerija)
надаватиме студентам, які продовжують навчання у вищих навчальних
закладах Литви, щомісячні стипендії на відшкодування основних потреб.
♦ Визнання освітнього рівня / посилання на відповідні інформаційні
джерела
Визнання здійснюється вищим навчальним закладом або Центром
оцінювання якості вищої освіти (Studijų Kokybės Vertinimo Centras (SKVC)),
із сайтом якого можна ознайомитися за посиланням:
https://www.skvc.lt/default/en/
Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням:
https://www.skvc.lt/default/en/refugees-from-ukraine/i-want-to-study
♦ Додаткова інформація
Литовський дитячий та юнацький центр (Lietuvos vaikų ir jaunimo centras)
пропонує безкоштовні клуби для дітей: https://lvjc.lt/naujiena/nemokamibureliai-ukrainos-seimuvaikams/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nemok
amas_seminaras_tevams_ir_pagalba_ukrainieciams&utm_term=2022-03-14
Інформацію про табори денного перебування, безкоштовні заняття та
допомогу дітям, які прибувають з України, можна знайти за посиланням:
www.ukrainiankids.lt
Українці можуть безкоштовно вивчати литовську та інші іноземні мови.
Детальніша інформація про мовні курси тут:
https://theeducationalequalityinstitute.org/ua/ukraine-crisis-educationalprograms/
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Хочете дізнатися більше про свої права?

?

Агентство Європейського Союзу з питань надання притулку підготувало
інформаційні листівки для дорослих та дітей за посиланням:
https://euaa.europa.eu/uk/vidpovid-euaa-ahentstvo-yevropeyskoho-soyuzu-zpytan-prytulkuna-viynu-v-ukrayini

Хочете дізнатися більше про тимчасовий захист у
інших країнах?
EUAA має веб-сторінку «Хто є хто» з детальною інформацією про
тимчасовий захист у кожній країні ЄС:
https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx
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Додаток І. Довідкові матеріали
Послуги
Загальна інформація

Загальна інформація
Веб-сайт
https://www.renkuosilietuva.lt/e
n/facts-and-figures/
Доступно англійською та
литовською мовами

Контактні дані екстрених
служб

112

Доступно англійською
та литовською мовами

https://migracija.lrv.lt/lt/nauding
a-informacija/ukraina-ukrayinaukraina-ukraine/informationfor-ukrainian-citizens1/assistance-to-victims-oftrafficking-in-human-beings
Доступно литовською мовою
https://lrv.lt/uploads/main/docu
ments/files/info%20ua_02_UA.
pdf

Посвідчення водія

Доступно українською,
російською, англійською та
литовською мовами
https://regitra.lt/en/services/dri
ving-licences/exchange-of-thedriving-licence-after-the-returnfrom-abroad/exchange-of-thedriving-licence-after-the-returnfrom-other-countries
Доступно англійською та
литовською мовами

QR-код
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Посольство / консульство
України

https://lithuania.mfa.gov.ua/
Доступно українською і
англійською мовами

Процедура / реєстрація /
місце проведення

Тимчасовий захист
https://lrv.lt/uploads/main/docu
ments/files/info%20ua_02_UA.
pdf
Доступно українською,
російською, англійською та
литовською мовами
https://migracija.lrv.lt/lt/naudin
ga-informacija/ukrainaukrayina-ukrainaukraine/information-forukrainian-citizens-1/migrationservices

Процедура / реєстрація /
форма

Доступно англійською та
литовською мовами
https://www.youtube.com/watc
h?v=2wHHWVk9Tes
Доступно литовською мовою

https://www.youtube.com/watc
h?v=2wHHWVk9Tes
Доступно литовською мовою

Міністерство внутрішніх
справ (Vidaus reikalų
ministerija)

Житло
https://vrm.lrv.lt/en/
Доступно англійською та
литовською мовами
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Міністерство соціального
захисту і праці (Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija)

Тимчасові реєстраційні
центри

Платформа
#StrongerTogether

https://socmin.lrv.lt/en/?lang=uk
Доступно українською,
англійською та литовською
мовами

https://migracija.lrv.lt/lt/naudin
ga-informacija/ukrainaukrayina-ukrainaukraine/information-forukrainian-citizens-1/migrationservices
Доступно англійською та
литовською мовами
https://stipruskartu.lt/ua/
Доступно українською,
англійською та литовською
мовами

Інформація про трудові
відносини

Доступ до ринку праці
https://www.vdi.lt/Forms/Teksta
s1.aspx?Tekstai_ID=3601
Доступно українською мовою

Державна інспекція праці
при Міністерстві соціального
захисту і праці (Valstybinė
darbo inspekcija (VDI))

https://www.vdi.lt/Forms/UKR.a
spx
Доступно українською мовою
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Робота в Литві

https://migracija.lrv.lt/lt/naudin
ga-informacija/ukrainaukrayina-ukrainaukraine/information-forukrainian-citizens-1/work-inlithuania
Доступно українською та
литовською мовами

Служба зайнятості

https://uzt.lt/en/
Доступно англійською та
литовською мовами

Оцінювання іноземних
кваліфікацій

https://www.skvc.lt/default/en/
Доступно англійською та
литовською мовами

https://www.enterpriselithuania
.com/en/information-wantwork-lithuania/
Доступно українською,
англійською та литовською
мовами

Інформація про соціальну
допомогу

Соціальна допомога
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklossritys/socialineintegracija/lietuvaukrainai/socialine-paramaukrainieciams?lang=uk
Доступно українською мовою
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Інформація про допомогу й
пенсії

https://www.sodra.lt/lt/situacijo
s/informacijagyventojams/informacijaukrainieciams
Доступно литовською мовою

Інформація для громадян
України

Засоби до існування у системі прийому
https://lrv.lt/lt/aktualiinformacija/informacija-apiesituacija-ukrainoje/aktualiinformacija-1/information-forukrainian-citizens
Доступно українською та
литовською мовами

Соціальна підтримка

https://migracija.lrv.lt/lt/nauding
a-informacija/ukraina-ukrayinaukraina-ukraine/informationfor-ukrainian-citizens-1/socialsupport
Доступно англійською та
литовською мовами

Хвороба

https://www.sodra.lt/en/benefit
s/information-for-residents/igot-sick-or-am-looking-after-asick-family-member
Доступно англійською мовою

Материнство

https://www.sodra.lt/en/benefit
s/information-for-residents/iwant-to-receive-a-maternitypaternity-or-child-maintenancebenefit/i-am-pregnantmaternity-benefit
Доступно англійською мовою
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Батьківство

https://www.sodra.lt/en/benefit
s/information-for-residents/iwant-to-receive-a-maternitypaternity-or-child-maintenancebenefit/after-the-childbirthpaternity-benefit
Доступно англійською мовою

Догляд за дитиною

https://www.sodra.lt/en/benefit
s/information-for-residents/iwant-to-receive-a-maternitypaternity-or-child-maintenancebenefit/i-want-to-take-care-ofa-baby-childcare-benefit
Доступно англійською мовою

Безробіття

https://www.sodra.lt/en/benefit
s/information-forresidents/what-to-do-if-i-lostmy-job
Доступно англійською мовою

Нещасні випадки на
робочому місці

https://www.sodra.lt/en/benefit
s/information-forresidents/what-to-do-if-i-gotinjured/i-have-suffered-atrauma-at-work
Доступно англійською мовою

Професійні захворювання

https://www.sodra.lt/en/benefit
s/information-forresidents/what-to-do-if-i-gotinjured/occupational-disease-1
Доступно англійською мовою
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Буклет про охорону здоров'я

Національний фонд
медичного страхування при
Міністерстві охорони
здоров'я (Valstybinė ligonių
kasa prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (VLK))

Інформація для громадян
України

Охорона здоров’я
https://lrv.lt/uploads/main/docu
ments/files/%D0%9F%D0%B0%
D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%
BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%
80%D0%BE%20%D0%BC%D0
%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87
%D0%BD%D0%B5%20%D0%B
E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1
%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2
%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0
%B2%20%D0%9B%D0%B8%D1
%82%D0%B2%D1%96%20(UA).
pdf
Доступно українською мовою
https://ligoniukasa.lrv.lt/en/
Доступно англійською та
литовською мовами

https://lrv.lt/lt/aktualiinformacija/informacija-apiesituacija-ukrainoje/aktualiinformacija-1/information-forukrainian-citizens
Доступно українською та
литовською мовами

Медичні послуги

https://migracija.lrv.lt/lt/nauding
a-informacija/ukraina-ukrayinaukraina-ukraine/informationfor-ukrainian-citizens-1/healthservices
Доступно англійською та
литовською мовами
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Стоматологічні послуги

https://odontologurumai.lt/lt/api
e-rumus/naujienos/1866ukrainie%C4%8Diamsodontologams-ir-burnosprie%C5%BEi%C5%ABrosspecialistams-licencijosgavimas-taps-paprastesnis
Доступно литовською мовою

Безкоштовні діабетичні
продукти для українців

https://lrv.lt/uploads/main/docu
ments/files/UA.pdf
Доступно українською,
англійською та литовською
мовами

Психологічна підтримка

www.manodaktaras.lt/slavaukraini
Доступно литовською мовою

COVID-19

https://koronastop.lrv.lt/ru/
Доступно російською,
англійською, литовською і
польською мовами

Обов'язковий ветеринарний
огляд домашніх тварин

https://vmvt.lt/information_for_
people_arriving_from_Ukraine
_with_animals?language=en
Доступно англійською та
литовською мовами
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Міністерство освіти, науки і
спорту (Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija)

Доступ до освіти
https://smsm.lrv.lt/lt/informacija
-del-karo-pabegeliu-isukrainos?lang=uk
Доступно українською та
литовською мовами

Інформація для громадян
України

https://lrv.lt/lt/aktualiinformacija/informacija-apiesituacija-ukrainoje/aktualiinformacija-1/information-forukrainian-citizens
Доступно українською та
литовською мовами

Послуги освіти

https://migracija.lrv.lt/lt/nauding
a-informacija/ukraina-ukrayinaukraina-ukraine/informationfor-ukrainian-citizens1/education-services
Доступно англійською та
литовською мовами

Вища освіта

https://studyin.lt/ua/
Доступно українською і
англійською мовами

Центр оцінювання якості
вищої освіти (Studijų Kokybės
Vertinimo Centras (SKVC))

https://www.skvc.lt/default/en/
Доступно англійською та
литовською мовами
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Визнання академічних звань

https://www.skvc.lt/default/en/r
efugees-from-ukraine/i-want-tostudy
Доступно англійською та
литовською мовами

Безкоштовні клуби для дітей

https://lvjc.lt/naujiena/nemoka
mi-bureliai-ukrainos-seimuvaikams/?utm_source=newslett
er&utm_medium=email&utm_c
ampaign=nemokamas_seminar
as_tevams_ir_pagalba_ukraini
eciams&utm_term=2022-03-14
Доступно литовською мовою

Табори денного
перебування, безкоштовні
заняття та допомога дітям,
які прибувають з України

Мовні курси

https://ukrainiankids.lt/
Доступно українською та
литовською мовами

https://theeducationalequalityin
stitute.org/ua/ukraine-crisiseducational-programs/
Доступно українською і
англійською мовами
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Ресурси EUAA
Послуги
Інформаційний буклет
EUAA для українців про
тимчасовий захист

Веб-сайт
https://euaa.europa.eu/uk/publications/shchovam-potribno-znaty-pro-tymchasovyy-zakhyst
Доступно українською, російською,
литовською та англійською мовами

Інформація про
тимчасовий захист у
різних країнах

https://whoiswho.euaa.europa.eu/

QR-код
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