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Загальна інформація1.
Мова
Офіційною мовою Словаччини є словацька мова.

Адміністративний устрій 
Словаччина розділена на 8 самоврядних регіонів з визначеними 
фінансовими, законодавчими та виконавчими повноваженнями.

Населення
Постійне населення Словаччини становить близько 5,5 мільйонів

Контакти екстрених служб 
♦ Поліція: 158, 112 https://www.minv.sk/?policia
♦ Швидка допомога: 155, 112 https://www.minv.sk/?european-

emergency-number-112
♦ Пожежна служба: 150, 112 https://www.minv.sk/?european-

emergency-number-112
♦ Лінія здоров’я для України: +421 221025075
♦ Інфолінія загального медичного страхування: +421 

850003003
♦ Інфолінія для носіїв української мови (коротка інформація)

+421 513816111 / +421 259765111
♦ Інфолінія для хворих на ВІЛ та туберкульоз +421 907923122

Посвідчення водія
Відповідна інформація щодо терміну дії українських посвідчень 
водія у Словаччині доступна за посиланням: https://www.slovensko.
sk/en/life-situation/life-situation/_driving-licence/ 

https://www.minv.sk/?policia
https://www.minv.sk/?european-emergency-number-112
https://www.minv.sk/?european-emergency-number-112
https://www.minv.sk/?european-emergency-number-112
https://www.minv.sk/?european-emergency-number-112
https://www.slovensko.sk/en/life-situation/life-situation/_driving-licence/
https://www.slovensko.sk/en/life-situation/life-situation/_driving-licence/
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Адреса Посольства України в Словаччині: Radvanská 35, 81101, 
Bratislava, Slovak Republic

♦ Електронна пошта: emb_sk@mfa.gov.ua; consul_sk@mfa.gov.ua 
(для консультації з консульських питань)

♦ Телефон: +421 259202810; +421 259202816 (Консульська 
служба, для консультації з консульських запитів: понеділок, 
середа-п'ятниця, 13:00-17:00, вівторок: 8.00-12.00);

♦ +421 259202813 (у зовнішніх справах: втрата проїзних 
документів, нещасний випадок, смерть, в’язниця)

♦ Месенджер: m.me/ukr.embassy.slovakia (консультація з 
консульських питань)

♦ Веб-сайт: https://slovakia.mfa.gov.ua/

Посольство України в Словаччині

Українська діаспора 
Станом на квітень 2022 року в Словаччині налічувалося 131 001 
українців із посвідкою на проживання (55% із них зі статусом 
тимчасового захисту).
Найбільша діаспора українців проживає в столиці Братиславі 
(близько третини всіх українців, які проживають у Словаччині).

♦ «Ukrajina-Slovensko SOS» — благодійний фонд української
діаспорної організації «SME SPOLU» (МИ РАЗОМ).
Контактна інформація:  +421 911201889,
ukrajina.sk.sos@gmail.com

♦ Фейсбук: Україна-Словаччина SOS

mailto:emb_sk%40mfa.gov.ua?subject=
mailto:consul_sk%40mfa.gov.ua?subject=
http://m.me/ukr.embassy.slovakia
https://slovakia.mfa.gov.ua/
mailto:ukrajina.sk.sos%40gmail.com?subject=
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2. В'їзд до Словаччини
Якщо у вас є біометричний паспорт, ви можете в’їжджати в країну 
без візи і перебувати в країні в цілому 90 днів протягом останніх 
180 днів. 

При відсутності біометричного паспорта ви можете в'їхати в 
Словаччину з гуманітарних міркувань.

Існує спеціальний веб-сайт з інформацією для українців, які 
в’їжджають до Словацької Республіки, доступною за посиланням: 
https://ua.gov.sk/?csrt=17694306192606033833 

Для людей, які проживають в Україні і бажають приїхати до 
Словаччини, в даний час існує три пункти перетину сухопутного 
кордону: Убля, Вишне Немецке, Вельке Слеменце та один 
залізничний пункт пропуску для особистого транспорту: Черна-
над-Тісою (гуманітарні потяги). 

Міжнародна організація з міграції надає інформацію та 
консультації для громадян країн, що не входять в ЄС, які 
прибувають до Словаччини з України, і яким потрібна допомога, 
щоб повернутися до країни походження. Детальну інформацію 
можна знайти за посиланням: https://www.mic.iom.sk/sk/
novinky/760-informatsiya-ukrayina.html 

Для в’їзду в Словацьку Республіку не потрібен тест на COVID-19, 
а громадяни України не потребують карантину. Детальну 
інформацію можна знайти за посиланням: https://www.minv.
sk/?ukraine-information-assistance 

https://ua.gov.sk/?csrt=17694306192606033833
https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/760-informatsiya-ukrayina.html
https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/760-informatsiya-ukrayina.html
https://www.minv.sk/?ukraine-information-assistance
https://www.minv.sk/?ukraine-information-assistance


7

Наступні категорії осіб мають право на тимчасовий захист (станом 
на 17 березня 2022 року). 

♦ Громадяни України та члени їхніх сімей, якщо члени сім'ї 
проживали в Україні до 24 лютого 2022 року.
Членами сім’ї громадянина України вважаються:

♦ дружина/чоловік громадянина України
♦ неповнолітня дитина громадянина України або 

неповнолітня дитина дружини/чоловіка громадянина 
України

♦ один з батьків неповнолітньої дитини, який є громадянином 
України

♦ інший близький родич громадянина України, який на той 
час проживав у тому ж домогосподарстві і був повністю або 
частково на його утриманні.

♦ Іноземні громадяни, яким було надано міжнародний захист 

або еквівалентний статус захисту в Україні до 24 лютого 

2022 року, та їхні сім’ї, які проживали в Україні до 24 

лютого 2022 року.
Членами сім’ї громадянина України вважаються:

♦ чоловік/дружина
♦ неповнолітня дитина іноземного громадянина або 

неповнолітня дитина чоловіка/дружини
♦ інший близький родич, який на той час проживав у

тому ж домогосподарстві і перебував на його повному або 
частковому утриманні

♦ Іноземні громадяни, які мають постійне місце проживання 
в Україні, яке було надано до 24 лютого 2022 року, і які не 
можуть повернутися в країну свого походження в 
безпечних і стабільних умовах.

Тимчасовий захист3.
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Де можна зареєструватися для отримання 
тимчасового захисту в Словаччині?

Заяви на отримання тимчасового захисту можна подати особисто 
безпосередньо у великих установах у Братиславі, Гуменні, Міхаловці, 
Нітрі та Жиліні або в окремих відділах іноземної поліції. Детальну 
інформацію можна знайти за посиланням: https://www.minv.sk/?ocp 

Які документи потрібні для реєстрації?

При наданні документа, що засвідчує особу (паспорт, посвідчення 
особи), особи, які реєструються для отримання тимчасового захисту, 
отримають документи і негайно ж отримають захист. 

Тимчасовий захист також можна отримати, якщо у вас немає документів. 
Заява буде розглянута в короткий термін (приблизно 30 днів).

Яка процедура подання заяви на тимчасовий 
захист у Словаччині?

Ви можете подати заяву на тимчасовий захист, заповнивши 
реєстраційну форму, доступну в електронному вигляді українською, 
словацькою та англійською мовами, за посиланням:https://portal.minv. 
sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdF 
bC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xB 
FHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_Qom 
bkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvp 
MPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw 
44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/
L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

Після заповнення електронної форми для реєстрації тимчасового 
захисту відвідайте один з обраних відділів іноземної поліції або один з 
великих реєстраційних центрів.

У разі неповнолітніх заява подається законним представником 
(одним з батьків) або законним опікуном, призначеним судом для 
неповнолітніх без супроводу. Декларація доступна за посиланням: 
https://www.minv.sk/?hlasenie-pobytu-1&subor=437458 

Законний опікун буде призначений судом для кожної дитини, яку не 
супроводжує хоча б один з батьків. Місцеві відділення Управління з 
питань праці, соціальних питань та сім’ї (Úrad Práce, Sociálnych Vecí a 
Rodiny) надають підтримку в цих питаннях.

https://www.minv.sk/?ocp
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KF
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KF
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KF
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KF
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KF
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KF
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KF
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KF
https://www.minv.sk/?hlasenie-pobytu-1&subor=437458
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Словацький Червоний Хрест надає підтримку в пошуках зниклого 
члена сім’ї.
Контактна інформація: +421 2 57102301, sekretariat@redcross.sk 

Більш детальну інформацію про процедуру тимчасової реєстрації 
можна знайти на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ (Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky) за посиланням: https://portal.minv.sk/
wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/Informacie-v-
ukrajinskom-jazyku/ 

Які документи ви отримаєте як особа, що 
знаходиться під тимчасовим захистом?

Буде видано свідоцтво про тимчасовий захист. Приклад свідоцтва 
доступний за посиланням: https://www.minv.sk/swift_data/source/
images/docasne-utocisko-vzor-dokladu.pdf 

Цей документ під назвою «ТИМЧАСОВИЙ ПРИТУЛОК» (‘DOČASNÉ 
ÚTOČISKO’) дозволяє вам перебувати на території Словацької 
Республіки. 

Тривалість тимчасового захисту

Тимчасовий захист триватиме до 4 березня 2023 року і буде 
автоматично продовжено на 6 місяців, максимум на один рік, якщо 
Рада ЄС не вирішить інакше.

Ваші права як одержувача тимчасового захисту в 
Словаччині

Особи, що знаходиться під тимчасовим захистом, мають право на:

 ♦ проживання і працевлаштування;
 ♦ житло;
 ♦ доступ до ринку праці
 ♦ засоби до існування у системі прийому
 ♦ доступ до медичного обслуговування
 ♦ доступ до освіти
 ♦ возз’єднання сім’ї
 ♦ інформацію про тимчасовий захист.

mailto:sekretariat%40redcross.sk?subject=
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/Informacie-v-ukrajinskom-jazyku/
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/Informacie-v-ukrajinskom-jazyku/
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/Informacie-v-ukrajinskom-jazyku/
https://www.minv.sk/swift_data/source/images/docasne-utocisko-vzor-dokladu.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/images/docasne-utocisko-vzor-dokladu.pdf
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Житло 

Надається тимчасове житло в притулках для біженців, включаючи 
харчування та медичне обслуговування. Транспортування від пункту 
перетину кордону до пункту тимчасового розміщення координується 
на місці. Деякі муніципалітети надають безкоштовний трансфер, а 
також доступні послуги таксі.

Початковий прийом

На прикордонному пункті Вишне Немецке залишиться необхідна 
інфраструктура, а саме медична та психологічна допомога, соціальні 
об’єкти, інформаційний стенд з інформацією про варіанти проживання. 

Усі інші послуги будуть доступні у великих центрах, до яких надається 
регулярний трансфер, де біженці можуть отримати допомогу у пошуку 
житла в державних установах та готелях. 

Довгострокове проживання 

З пошуком житла допомагають представники державних та 
неурядових організацій. Існує також спеціальна платформа для 
пропозицій і запитів на розміщення, доступна за посиланням: 
https://pomocpreukrajinu.sk/  

Доступ до ринку праці 

Громадяни України мають доступ до ринку праці після того, як їм буде 
надано тимчасовий захист. Інформація та вакансії українською мовою 
розміщені на спеціальному веб-сайті служби зайнятості за посиланням: 
https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/?lang=ua  

Неурядова база даних безкоштовних вакансій для українців під назвою 
Workania доступна за посиланням: https://www.workania.eu/ 

Додаткову інформацію про працевлаштування можна знайти на веб-
сайті Інформаційного центру Міжнародної організації з міграції за 
посиланням: https://www.mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14-35-35/764-umovi-
pratsevlashtuvannya-v-slovachchini-dlya-bizhentsiv-osib-z-timchasovim-
pritulkom-abo-osib-yaki-shukayut-pritulku-mizhnarodnogo-zakhistu.html 

Додаткова інформація про ці права

https://pomocpreukrajinu.sk/
https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/?lang=ua
https://www.workania.eu/
https://www.mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14-35-35/764-umovi-pratsevlashtuvannya-v-slovachchini-dlya-bizh
https://www.mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14-35-35/764-umovi-pratsevlashtuvannya-v-slovachchini-dlya-bizh
https://www.mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14-35-35/764-umovi-pratsevlashtuvannya-v-slovachchini-dlya-bizh
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Соціальна допомога 

Розмір допомоги залежить від кількості членів домогосподарства та 
їхнього становища. Запит на допомогу на матеріальні потреби можна 
подати в Управління з питань праці, соціального забезпечення та 
сім’ї (Ústreide Práce, Sociálnych Vecí a Rodiny). До запиту додається 
документ, який підтверджує реєстрацію для тимчасового захисту, 
або свідоцтво про тимчасовии захист (документ, що надає право на 
тимчасове перебування) для виконання умов надання матеріальної 
допомоги. Відділення за вашим місцем проживання оцінюватиме 
оцінку права на отримання допомоги у зв’язку з матеріальними 
потребами.

Біженці з України мають право на основну допомогу та пільги в тому 
ж розмірі та на тих самих умовах, що й громадяни Словацької 
Республіки. 

Ви можете оформити субсидію на харчування для дитини. Щоб 
отримати цю субсидію, необхідно подати заяву при зарахуванні 
дитини до дитячого садка або початкової школи. У школі порадять 
вам, як діяти далі.

Більш детальну інформацію про пільги можна знайти за посиланням: 
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/Amounts_of_benefit_and_
allowances_from_1_January_2022.pdf 

Форма заявки на отримання матеріальної допомоги доступна 
кількома мовами за посиланням: https://www.upsvr.gov.sk/media/
medialne-spravy/useful-information-for-citizens-of-ukraine.html?page_
id=1163026 

Засоби до існування у системі прийому

Одержувачі тимчасового захисту мають доступ до безкоштовного 
житла та медичного обслуговування. В установах, де це можливо, їм 
також надаються продукти харчування і предмети гігієни.

Охорона здоров’я

Міністерство охорони здоров’я Словацької Республіки (Ministerstvo 
Zdravotníctva Slovenskej Republiky) публікує інформацію словацькою 
та українською мовами про допомогу біженцям за посиланням: 
https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine 

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/Amounts_of_benefit_and_allowances_from_1_January_2022.pdf
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/Amounts_of_benefit_and_allowances_from_1_January_2022.pdf
https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/useful-information-for-citizens-of-ukraine.html?page_
https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/useful-information-for-citizens-of-ukraine.html?page_
https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/useful-information-for-citizens-of-ukraine.html?page_
https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine
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Медичне обслуговування надається вам на основі вашого статусу:

♦ Якщо Словаччина є транзитною країною, у вас є доступ до 
термінової медичної допомоги.

♦ Якщо вам надано статус тимчасового захисту, ви маєте право 
на термінову і необхідну медичну допомогу. У відповідному 
регіоні або місті є служба невідкладної допомоги або 
приймальне відділення центральної лікарні.
Контакти: www.e-vuc.sk

У відповідних регіонах або містах є служби невідкладної допомоги 
або приймальні центральної лікарні. Необхідно надати документи 
про початок процесу реєстрації на тимчасовий захист, надання 
притулку чи місця проживання.
Лінія здоров’я для громадян України – Медична консультація 
українською мовою надається безкоштовно, щодня з 7:00 до 19:00 за 
телефоном або онлайн-чатом: +421 2 21025075, веб-сайт: 
www.ua.diagnose.me Ця лінія не служить лінією першої допомоги. 
Вона призначена для орієнтації в словацькій системі охорони 
здоров’я та консультацій про стан здоров’я з медичним персоналом. 
У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номерами 155 або 112.
Додаткову інформацію про медичні послуги можна знайти на 
наступних веб-сайтах:

♦ https://www.vszp.sk/ukrajina/
♦ https://www.vszp.sk/novy-podadresar/vi-buli-zmushen-pokinuti-

ukranu-cherez-vjnu-ta-potrebute-medichno-dopomogi.html

Медична допомога / Рецептурні препарати 
Якщо ви тільки проїжджаєте транзитом через Словаччину або 
отримуєте тимчасовий статус біженця:

♦ Крім фахівців, ліки можуть призначати і лікарі загальної 
практики, і такі рецепти будуть прийматися аптеками.

♦ Якщо ви попросите тимчасовий притулок, ви будете мати 
право на отримання ліків, медичних виробів і дієтичного 
харчування без додаткової оплати.

Якщо ви знайдете роботу в Словаччині, ви будете мати право на 
загальне медичне страхування і отримаєте доступ до тих же медичних 
послуг, що й громадяни Словаччини.

Психологічна підтримка

Національна лінія підтримки психічного здоров’я українською мовою: 
0800 193193

http://www.e-vuc.sk
https://www.vszp.sk/ukrajina/
https://www.vszp.sk/novy-podadresar/vi-buli-zmushen-pokinuti-ukranu-cherez-vjnu-ta-potrebute-medichno-dopomogi.html
https://www.vszp.sk/novy-podadresar/vi-buli-zmushen-pokinuti-ukranu-cherez-vjnu-ta-potrebute-medichno-dopomogi.html
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Лінія Незабудки (Ліга психічного здоров’я): 0800 222450 (щодня з 
9.00 до 21.00)

Лінія допомоги в кризових ситуаціях (організація Ipicko): 0800 
500888 (круглодобово) 

Інвалідність

Особи з важкими формами інвалідності можуть мати право на 
підтримку Міжнародної організації з міграції (дорослі) або ЮНІСЕФ 
(діти).

Управління з питань праці, соціального забезпечення та сім'ї (Úrad 
Práce, Sociálnych Vecí a Rodiny) може надати підтримку за допомогою 
компенсаційної допомоги.

COVID-19

Усю важливу та актуальну інформацію про COVID-19 та обмеження в 
Словаччині ви можете знайти на сторінці korona.gov.sk

Якщо у вас позитивний результат тесту на COVID-19, ви маєте право 
на всі необхідні обстеження і догляд. Якщо у вас немає страхування, 
виплата буде проведена з державного бюджету.

Щеплення для дітей

Українські діти мають право на безкоштовні щеплення згідно зі 
словацьким календарем щеплень. У Словаччині діти підлягають 
вакцинації від таких захворювань: правця, дифтерії, коклюшу, 
вірусного гепатиту В, поліомієліту, інвазивних пневмококових 
захворювань, кору, епідемічного паротиту та краснухи. Більш 
детальну інформацію надають педіатри.

Обов’язковий огляд у ветеринара для домашніх 
тварин

Словаччина приймає домашніх тварин при перетині кордону навіть 
без паспорта та вакцинації. Особи, які супроводжують таких 
домашніх тварин, зобов’язані заповнити анкету, яка також доступна 
при перетині кордону.

http://korona.gov.sk
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Доступ до освіти

Діти мають право ходити до школи. Для реєстрації в школі дітям 
необхідно пред’явити документ, що підтверджує їхній статус 
одержувача тимчасового захисту або притулку, або документ, який 
підтверджує, що розпочато провадження з надання тимчасового 
захисту або притулку.

Діти будуть зараховані до відповідного навчального року відповідно 
до їхнього рівня освіти та рівня володіння словацькою мовою. Більш 
детальна інформація доступна словацькою та українською мовами на 
веб-сайті Міністерства освіти.

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті Міносвіти 
(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky) за 
посиланням: https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/ 

Університети 

Інформація для студентів університетів доступна за посиланням: 
https://www.saia.sk/sk/

Визнання академічних звань 

Інформація про визнання освітніх кваліфікацій доступна за 
посиланням:https://www.minedu.sk/data/att/22931.pdf 

4. Міжнародний захист
Агентство Європейського Союзу з питань надання притулку 
пропонує інформаційні листівки для дорослих і дітей за посиланням: 
https://euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-vidpovid-euaa-
agentstvo-evropeyskogo-soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v

Додаткова підтримка
Агентство Європейського Союзу з питань притулку має платформу: 
«Хто є хто – тимчасовий захист». Платформа надає актуальний і 
вичерпний огляд заходів, використовуваних країнами ЄС+ для 
забезпечення тимчасового захисту осіб, що рятуються від війни, за 
посиланням: 
https://whoiswho.euaa.europa.eu/temporary-protection 

https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/
https://www.saia.sk/sk/
https://www.minedu.sk/data/att/22931.pdf
https://euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-0
https://euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-0
https://whoiswho.euaa.europa.eu/temporary-protection
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Додаток І. Довідкові матеріали 
Загальна інформація 

Послуги Веб-сайт QR-код 

Посвідчення водія https://www.slovensko.sk/en/life-
situation/life-situation/_driving-
licence/  

Доступно англійською та 
словацькою мовами 

 

Посольство та 
консульство України 
в Словаччині 

https://slovakia.mfa.gov.ua/ 

 

Доступно українською та 
словацькою мовами 

 

В’їзд до Словаччини 

Інформація для 
українців, які 
в’їжджають до 
Словацької 
Республіки 

https://ua.gov.sk/?csrt=17694306
192606033833  

 

Доступно українською, 
англійською та словацькою 
мовами 

 

Веб-сторінка 
Міжнародної 
організації з міграції 
про ситуацію з 
інформацією та 
допомогою в Україні 

https://www.mic.iom.sk/sk/novink
y/760-informatsiya-ukrayina.html  

 

Доступно українською, 
англійською та словацькою 
мовами 

 

https://www.slovensko.sk/en/life-situation/life-situation/_driving-licence/
https://www.slovensko.sk/en/life-situation/life-situation/_driving-licence/
https://www.slovensko.sk/en/life-situation/life-situation/_driving-licence/
https://slovakia.mfa.gov.ua/
https://ua.gov.sk/?csrt=17694306192606033833
https://ua.gov.sk/?csrt=17694306192606033833
https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/760-informatsiya-ukrayina.html
https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/760-informatsiya-ukrayina.html


2 
 

Ситуація в Україні — 
інформація та 
допомога 

https://www.minv.sk/?ukraine-
information-assistance  
 
Доступно англійською та 
словацькою мовами 

 
Тимчасовий захист 

Де можна 
зареєструватися для 
отримання 
тимчасового захисту 
в Словаччині? 

https://www.minv.sk/?ocp/ 

Доступно англійською та 
словацькою мовами 

 
Форма реєстрації https://portal.minv.sk/wps/portal/

domov/ecu/ecu_elektronicke_sl
uzby/ECU-
UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl
7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqD
TWjf9-KiIIyod1tPC9s-
xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvR
NCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA0
2Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLz
brNQObojIGFvQEsHTV1JW-
C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAe
oe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1eh
GgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl
8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQ
WK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/
L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ -  

Доступно українською, 
англійською та словацькою 
мовами 

 

Декларація для 
неповнолітніх 

https://www.minv.sk/?hlasenie-
pobytu-1&subor=437458 

Доступно українською мовою 

 

https://www.minv.sk/?ukraine-information-assistance
https://www.minv.sk/?ukraine-information-assistance
https://sefforukraine.sef.pt/
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.minv.sk/?hlasenie-pobytu-1&subor=437458
https://www.minv.sk/?hlasenie-pobytu-1&subor=437458
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Інформація про 
процедуру реєстрації 
тимчасового захисту 

https://portal.minv.sk/wps/wcm/c
onnect/sk/site/main/zivotne-
situacie/Cudzinci/Informacie-v-
ukrajinskom-jazyku/ 

Доступно українською мовою 

 
Свідоцтво про 
тимчасовий захист 

https://www.minv.sk/swift_data/s
ource/images/docasne-utocisko-
vzor-dokladu.pdf 

Доступно словацькою мовою 

 
Проживання 

Платформа для 
розміщення 
пропозицій і запитів 

https://pomocpreukrajinu.sk/ 

Доступно українською та 
словацькою мовами 

 
Доступ до ринку праці 

Спеціальний веб-
сайт служби 
зайнятості 

https://www.sluzbyzamestnanost
i.gov.sk/?lang=ua  

Доступно українською та 
словацькою мовами 

 
Інформаційний центр 
міжнародної 
організації з міграції 
(працевлаштування) 

https://www.mic.iom.sk/ru/2015-
02-03-14-35-35/764-umovi-
pratsevlashtuvannya-v-
slovachchini-dlya-bizhentsiv-
osib-z-timchasovim-pritulkom-
abo-osib-yaki-shukayut-pritulku-
mizhnarodnogo-zakhistu.html  

Доступно українською, 
російською та англійською 
мовами 

 

Соціальне забезпечення 

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/Informacie-v-ukrajinskom-jazyku/
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/Informacie-v-ukrajinskom-jazyku/
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/Informacie-v-ukrajinskom-jazyku/
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/Informacie-v-ukrajinskom-jazyku/
https://www.minv.sk/swift_data/source/images/docasne-utocisko-vzor-dokladu.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/images/docasne-utocisko-vzor-dokladu.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/images/docasne-utocisko-vzor-dokladu.pdf
https://pomocpreukrajinu.sk/
https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/?lang=ua
https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/?lang=ua
https://www.mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14-35-35/764-umovi-pratsevlashtuvannya-v-slovachchini-dlya-bizhentsiv-osib-z-timchasovim-pritulkom-abo-osib-yaki-shukayut-pritulku-mizhnarodnogo-zakhistu.html
https://www.mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14-35-35/764-umovi-pratsevlashtuvannya-v-slovachchini-dlya-bizhentsiv-osib-z-timchasovim-pritulkom-abo-osib-yaki-shukayut-pritulku-mizhnarodnogo-zakhistu.html
https://www.mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14-35-35/764-umovi-pratsevlashtuvannya-v-slovachchini-dlya-bizhentsiv-osib-z-timchasovim-pritulkom-abo-osib-yaki-shukayut-pritulku-mizhnarodnogo-zakhistu.html
https://www.mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14-35-35/764-umovi-pratsevlashtuvannya-v-slovachchini-dlya-bizhentsiv-osib-z-timchasovim-pritulkom-abo-osib-yaki-shukayut-pritulku-mizhnarodnogo-zakhistu.html
https://www.mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14-35-35/764-umovi-pratsevlashtuvannya-v-slovachchini-dlya-bizhentsiv-osib-z-timchasovim-pritulkom-abo-osib-yaki-shukayut-pritulku-mizhnarodnogo-zakhistu.html
https://www.mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14-35-35/764-umovi-pratsevlashtuvannya-v-slovachchini-dlya-bizhentsiv-osib-z-timchasovim-pritulkom-abo-osib-yaki-shukayut-pritulku-mizhnarodnogo-zakhistu.html
https://www.mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14-35-35/764-umovi-pratsevlashtuvannya-v-slovachchini-dlya-bizhentsiv-osib-z-timchasovim-pritulkom-abo-osib-yaki-shukayut-pritulku-mizhnarodnogo-zakhistu.html
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Інформація про 
пільги 

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/
docs/KGR/Amounts_of_benefit_
and_allowances_from_1_Januar
y_2022.pdf 

Доступно англійською мовою 

 
Форма заявки https://www.upsvr.gov.sk/buxus/

generate_page.php?page_id=11
63026  

Доступно англійською мовою 

 
Охорона здоров’я 

Інформація про 
медичні послуги  

https://www.health.gov.sk/?pomo
c-ukrajine  

Доступно англійською та 
словацькою мовами 

 
Допомога біженцям 

 

https://www.health.gov.sk/?pomo
c-ukrajine  

Доступно українською та 
словацькою мовами 

 

 
Служба екстреної 
допомоги  

www.e-vuc.sk  

Доступно словацькою мовою 

 

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/Amounts_of_benefit_and_allowances_from_1_January_2022.pdf
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/Amounts_of_benefit_and_allowances_from_1_January_2022.pdf
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/Amounts_of_benefit_and_allowances_from_1_January_2022.pdf
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/Amounts_of_benefit_and_allowances_from_1_January_2022.pdf
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1163026
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1163026
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1163026
https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine
https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine
https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine
https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine
https://www.e-vuc.sk/
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COVID-19 korona.gov.sk 

Доступно українською та 
словацькою мовами 

 
Доступ до освіти 

Веб-сайт 
Міністерства освіти, 
Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a 
športu Slovenskej 
Republiky 

https://www.minedu.sk/29993-
sk/situacia-na-ukrajine/  

Доступно українською та 
словацькою мовами 

 
Міжнародний захист 

Міжнародний захист  https://euaa.europa.eu/uk/public
ations/shcho-vam-potribno-
znaty-pro-tymchasovyy-zakhyst  

Доступно українською та 
англійською мовами 

 

Додаткова інформація 
Сторінка Ліги прав 
людини «Інформація 
для людей, що 
прибувають з 
України» 

https://www.ukraineslovakia.sk/ 

Доступно українською, 
англійською та словацькою 
мовами 

 
Pro Bono адвокати 
для України 

https://www.sak.sk/web/sk/cms/l
awyer/ua 

Доступно словацькою мовою 

 
Запобігання торгівлі 
людьми 

https://www.minv.sk/?tlacove-
spravy&sprava=upozornujeme-
ze-tazku-situaciu-vojnovych-

Відкриває PDF 

https://korona.gov.sk/
https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/
https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/
https://euaa.europa.eu/uk/publications/shcho-vam-potribno-znaty-pro-tymchasovyy-zakhyst
https://euaa.europa.eu/uk/publications/shcho-vam-potribno-znaty-pro-tymchasovyy-zakhyst
https://euaa.europa.eu/uk/publications/shcho-vam-potribno-znaty-pro-tymchasovyy-zakhyst
https://www.ukraineslovakia.sk/
https://www.sak.sk/web/sk/cms/lawyer/ua
https://www.sak.sk/web/sk/cms/lawyer/ua
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=upozornujeme-ze-tazku-situaciu-vojnovych-utecencov-z-ukrajiny-mozu-zneuzit-obchodnici-s-ludmi&subor_spravy=436729
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=upozornujeme-ze-tazku-situaciu-vojnovych-utecencov-z-ukrajiny-mozu-zneuzit-obchodnici-s-ludmi&subor_spravy=436729
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=upozornujeme-ze-tazku-situaciu-vojnovych-utecencov-z-ukrajiny-mozu-zneuzit-obchodnici-s-ludmi&subor_spravy=436729
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utecencov-z-ukrajiny-mozu-
zneuzit-obchodnici-s-
ludmi&subor_spravy=436729  

Ресурси EUAA 
Послуги Веб-сайт QR-код 

Інформаційні 
листівки EUAA про 
тимчасовий захист 
українців  

https://euaa.europa.eu/euaa-
response-war-ukraine-vidpovid-
euaa-agentstvo-evropeyskogo-
soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v  

Доступно українською та 
англійською мовами 

 

Тимчасовий захист в 
окремих країнах 

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

Доступно англійською мовою 

 
 

 

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=upozornujeme-ze-tazku-situaciu-vojnovych-utecencov-z-ukrajiny-mozu-zneuzit-obchodnici-s-ludmi&subor_spravy=436729
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=upozornujeme-ze-tazku-situaciu-vojnovych-utecencov-z-ukrajiny-mozu-zneuzit-obchodnici-s-ludmi&subor_spravy=436729
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=upozornujeme-ze-tazku-situaciu-vojnovych-utecencov-z-ukrajiny-mozu-zneuzit-obchodnici-s-ludmi&subor_spravy=436729
https://euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-vidpovid-euaa-agentstvo-evropeyskogo-soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v
https://euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-vidpovid-euaa-agentstvo-evropeyskogo-soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v
https://euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-vidpovid-euaa-agentstvo-evropeyskogo-soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v
https://euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-vidpovid-euaa-agentstvo-evropeyskogo-soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v
https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx
https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx
https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx
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