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    Асоціація молодих адвокатів Литви 

 

        Погодила: 

             Адвокатура Литви 

 

ПАМ’ЯТКА 
Для біженців війни з України, які прибувають до 

Литви, та для осіб, які їх приймають 

Це пам’ятка загального характеру, інформація у якій подається станом на 20 червня 2022 року. 

Посилання в електронній версії пам’ятки активні, тому ви можете отримати додаткову інформацію, натиснувши підкреслений 

текст або посилання на веб-сторінку. 

Метою пам’ятки є узагальнення інформації та полегшення правових можливостей біженців, які прибули до Литви, тому його зміст 

не можна розглядати як індивідуальну правову консультацію. Якщо у вас виникли запитання, ми рекомендуємо вам звернутися до 

обраного Вами адвоката, помічника адвоката чи уповноважених органів, перелічених у цій пам’ятці. 

https://ljaa.org/
https://advokatura.lt/
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  Шановний читачу пам’ятки, 

оскільки війна в Україні триває, все більше людей змушені залишати свої 
домівки, якнайшвидше знаходити житло, роботу чи школу для своїх дітей в 

іншій країні та заново відбудовувати своє життя. 

 

Ми віримо, що кожен із нас може допомогти тим, хто втікає від російської 

військової агресії в Україні, і всі форми допомоги однаково важливі, починаючи 

від прийому біженців і закінчуючи забезпеченням житлом та найбільш 

необхідними речима, охороною здоров’я чи задоволенням інших необхідних 

потреб. 

 

Ми, члени Асоціації молодих адвокатів Литви, підтримуємо прагнення України 

зберегти суверенітет і незалежність своєї держави та хочемо сприяти 

ефективній інтеграції в суспільство осіб, які вимушено залишили територію 

України та приїхали до Литви. 

 

Ми підготували цей збірник правової інформації для біженців війни з України 

та населення Литви, яке їм надає допомогу. У цій пам’ятці ви знайдете 

актуальну правову інформацію щодо питань міграції, соціальних послуг, 

зайнятості та житла, зібрану шляхом аналізу законодавства та матеріалів, 

наданих різними установами.  

 

Atmintinė parengta bendradarbiaujant su Lietuvos advokatūra. 
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ЗАС – Закон Литовської Республіки про адміністративне судочинство 

ЦК – Цивільний кодекс Литовської Республіки 

ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс Литовської Республіки 

КТС – Комісія з розгляду трудових спорів 

ТК – Трудовий кодекс Литовської Республіки 

ТД – Трудовий договір 

ЄС – Європейський Союз 

КВЕД – Класифікатор видів економічної діяльності 

ПДФО – Податок на доходи фізичних осіб Литовської Республіки 

Виконавче рішення – Виконавче рішення Ради (ЄС) від 4 березня 2022 року № 2022/382 

Конституція – Конституція Литовської Республіки 

АЛ – Адвокатура Литви 

Директива про тимчасовий захист – Директива ради від 20 липня 2001 року № 2001/55/EB 

Литва – Литовська Республіка 

АМАЛ – Асоціація молодих адвокатів Литви 

ЛР – Литовська Республіка 

МРЖ – мінімальний рівень життя 

Департамент міграції – Департамент міграції при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки 

СВІП - Служба з питань визначення інвалідності та працездатності 

Департамент у справах інвалідів - Департамент у справах інвалідів Міністерства соціального захисту та праці 

ВОМС - Внески на обов'язкове медичне страхування Литовської Республіки 

ПДВ – Податок на додану вартість Литовської Республіки 

МСЗП - Міністерство соціального захисту та праці Литовської Республіки 

Муніципалітет – Муніципалітет Литовської Республіки 

Соцстрах - Управління Фонду державного соціального страхування при Міністерстві соціального захисту та 

праці 

МОНС - Міністерство освіти, науки і спорту Литовської Республіки 

МЗС - Міністерство закордонних справ Литовської Республіки 

ЗПСІ - Закон Литовської Республіки про правовий статус іноземців 

Служба зайнятості - Служба зайнятості при Міністерстві соціального захисту та праці Литовської Республіки 

ДІП - Державна інспекція з питань праці при Міністерстві соціального захисту та праці 

ГДПД - Гарантована державою правова допомога 

Уряд – Уряд Литовської Республіки 

ДПІ - Державна податкова інспекція при Міністерстві фінансів Литовської Республіки 

ДПВС - Державна продовольча та ветеринарна служба 

МВС - Міністерство внутрішніх справ Литовської Республіки 

ВСС - Внески на державне соціальне страхування Литовської Республіки 

Житло - одноквартирний житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, або їх частини, або інші 

житлові (для різних соціальних груп), готельні, оздоровчі, лікувальні, інші (садові) приміщення, придатні для 

проживання однієї особи або сім'ї та відповідають будівельним нормам та вимогам спеціальних стандартів (з 

питань гігієни, пожежної безпеки тощо) 

Роботодавець – Роботодавець Литовської Республіки 

Біженці війни з України - Громадяни України, члени їх сімей та особи без громадянства, які проживали в 

Україні та виїхали з України до Литовської Республіки внаслідок військових дій Російської Федерації 

СКОРОЧЕННЯ 
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1. МІГРАЦІЯ 

1.1. ПІДГОТОВКА ДО ВИЇЗДУ З УКРАЇНИ, ПРИБУТТЯ В ЛИТВУ 

Хто не може виїхати з України? 
Згідно з законодавством України, 

громадянам України чоловічої 

статі від 18 до 60 років 

заборонено виїжджати з України 

у зв’язку з оголошеною 

загальною мобілізацією. 

Інформація про черги на 
прикордонних пунктах 

Постійно оновлювану інформацію 

про черги на українському кордоні 

можна знайти на сайті МЗС 

(www.urm.lt).  

Які документи потрібно мати з собою? 

Громадянам України, які бажають приїхати до Литви, потрібен паспорт з 

біометричними даними, проте українцям, які не мають його, все одно дозволено 

в'їзд в Литву. Після прибуття до Литви Департамент міграції може видати таким 

особам тимчасовий закордонний паспорт. 

 

Для громадян України діє 90-денний безвізовий режим, тому національна віза для 

в’їзду не потрібна. 

 

Громадянам інших країн, які втікають від війни в Україні, для в'їзду в Литву 

потрібна віза або дозвіл на проживання. У разі відсутності цих документів такі особи 

впускаються до Литви з гуманітарних міркувань. 

 

Громадянам Росії та Білорусі дозволено в'їжджати в Литву з дійсним проїзним 

документом і візою. 

Як виїхати з України? 

Наразі виїзд з України до Литви 

можливий наземним 

транспортом через Польщу, 

Словаччину, Угорщину та 

Румунію. 

Чи потрібне тестування на 

Covid-19 та/або самоізоляція? 

Наразі ці вимоги не поширюються 

на біженців війни, які прибувають 

до Литви з України. Відповідну 

інформацію про обмеження, 

пов’язані з Covid-19 можна 

перевірити на сайті МЗС 

(www.urm.lt).  

http://www.urm.lt/
http://www.urm.lt/
http://www.urm.lt/
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>Продовження  

Як прибути в Литву? 

Для тих, хто прибув з України до Республіки Польща, громадська організація «Сильні 

разом» пропонує транспортні послуги для прибуття до Литви. 

Контакти: тел. 1827, +370 677 22222, сайт для реєстрації: www.sylnirazom.lt   

 

 

Більше інформації можете отримати: 

На інформаційному сайті міграційного центру «Я обираю Литву» www.renkuosilietuva.lt  

На сайті Департаменту міграції www.migracija.lt  

На сайті «Сильні разом» www.stipruskartu.lt  

На сайті Європейської комісії www.ec.europa.eu  

http://www.sylnirazom.lt/
http://www.renkuosilietuva.lt/
http://www.migracija.lt/
http://www.stipruskartu.lt/
http://www.ec.europa.eu/
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1.2. ПРАВА БІЖЕНЦІВ ВІЙНИ З УКРАЇНИ В ЄС  

 

Які можливості мають біженці війни з України задля легалізації свого 

початкового перебування в ЄС? 

 

Біженцям війни з України може бути надано тимчасовий захист відповідно до Директиви 

ЄС про тимчасовий захист та Виконавчого рішення Ради або міжнародний захист 

(притулок) згідно з ЗПСІ. 

 

Які права надає тимчасовий захист в ЄС? 

 

Метою тимчасового захисту є якнайшвидше отримання дозволу на проживання біженця в 

обраній країні та пов’язаних з цим прав і запобігти  перебуванню в країні в’їзду без будь-

якого правового статусу чи прав. Тимчасовий захист надає нижчезазначені права: 

> дозвіл на проживання в ЄС 

> доступ до ринку праці ЄС, 

> отримання житла, 

> отримання соціальної підтримки ЄС, 

> отримання медичної допомоги, догляду, 

> можливість навчання для дітей та підлітків, 

> для дітей та підлітків без супроводу – встановлення законної опіки та отримання 

можливості безпечного проживання. 

 

Кому надається тимчасовий захист? 
 

Відповідно до рішення Уряду Литовської Республіки, тимчасовий захист в Литовській 

Республіці надається відповідно до Директиви про тимчасовий захист особіб, які прибули 

в Литву до 1 травня 2022 року: 

> Громадянам України та членам їх сімей, які залишили країну після 24 лютого 2022 року, 

задля уникнення війни; 

> Особам без громадянства та громадянам третіх країн та членам їх сімей, які 

користуються міжнародним захистом в Україні або еквівалентним захистом; 

> Особам без громадянства та громадянам третіх країн, які можуть довести, що вони 

легально проживали в Україні і не можуть безпечно та надовго повернутися до країни 

походження. 

 

Якщо особи виїхали з України до 24 лютого 2022, щодо них також може бути прийнято 

рішення про надання тимчасового захисту. Наприклад, якщо такі особи були у відпустці або 

працювали в ЄС і не можуть повернутися в Україну через збройний конфлікт. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/LSU/?uri=CELEX%3A32001L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/LSU/?uri=CELEX%3A32001L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0382&from=EN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.42837E5A79DD/asr
https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/168d5e60a54611ec8d9390588bf2de65
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>Продовження   

 

 

На який строк надається тимчасовий захист? 

 

Тимчасовий захист надається до 03.04.2023 р. та автоматично подовжується ще двічі по 6 

місяців, тобто до 03.04.2024 р., якщо не зникнуть причини підстави для тимчасового 

захисту. Якщо підстави для надання тимчасового захисту залишатимуться і після 

03.04.2024, Раді ЄС буде запропоновано розглянути питання про продовження строку 

тимчасового захисту ще на один рік (до 03.04.2025). 

 

На якій території діє тимчасовий захист? 

 

Директива про тимчасовий захист діє у всіх країнах-членах ЄС, крім Данії. Директива про 

тимчасовий захист не поширюється на країни, які є асоційованими учасниками 

Шенгенської угоди (Швейцарія, Норвегія, Ліхтенштейн та Ісландія). 

 

Яке співвідношення між тимчасовим захистом та міжнародним захистом 

(притулком)? 

 

Це два окремі правові інститути, які діють незалежно один від одного. Право на тимчасовий 

захист не перешкоджає подачі клопотання про надання притулку. Тимчасовий захист, 

наданий особі, якій було відмовлено у наданні притулку, залишається в силі до закінчення 

його строку. 

 

Куди звернутися за тимчасовим захистом? 

 
Для отримання тимчасового захисту в Литві біженці війни мають звертатись до 

Департаменту міграції (www.migracija.lrv.lt). 

 

Які права надає міжнародний захист (притулок)? 

 

Особи, які бажають отримати притулок мають подібні права з особами, які отримують 

тимчасовий захист, проте є деякі відмінності: 

> про надання притулку потрібно звертатись у першій безпечній країні шляхом 

звернення до національних органів влади. З додатковою інформацією можете 

ознайомитись у наступному розділі. 

> під час розгляду заяви про надання притулку особа може розпочати працювати 

через 9 місяців, якщо по її справі ще не винесено остаточне рішення (у разі 

тимчасового захисту ця можливість може бути надана набагато раніше); 

> якщо член сім'ї біженця війни вже легально проживає в ЄС, є можливість подати 

заяву про возз'єднання сім'ї; 

> наданий притулок може бути скасований, якщо стане відомою нова інформація або 

дані, які можуть бути підставою для перегляду строку дії цього права. 

https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/informacija-ukrainos-pilieciams-1/svarbus-kontaktai
http://www.migracija.lrv.lt/
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         >Продовження   
 

 

 

Який порядок подання заяви про надання притулку? 

 

Інформацію про порядок подання заяви про надання притулку, в тому числі – куди її 
подавати, а також які дані та документи для цього потрібні, можна знайти на сайті Агентства 
Європейського Союзу з питань притулку (www.euaa.europa.eu). 

 

Детальну інформацію про процедуру надання притулку в Литві можна знайти на сайті 

Департаменту міграції (www.migracija.lrv.lt). 

 

 

Які додаткові права можуть бути надані? 
 
Біженці війни з України можуть клопотати про допомогу у репатріації, тобто про допомогу, 
пов’язану з поверненням на батьківщину. Якщо особа будь-якого громадянства проживала в 
Україні і була змушена тікати від війни, їй дозволяється перетинати територію ЄС при 
поверненні до постійного місця проживання. 

Коли повернення до постійного місце проживання особи стає безпечним, така особа має 
звернутися за допомогою: 

> до дипломатичного представництва чи консульської установи країни її походження в 
державі-члені, де особа наразі перебуває; 

> до національних органів країни перебування особи (вони допоможуть зв'язатися з 
дипломатичним представництвом або консульством відповідної країни та запропонують 
допомогу особі у поверненні до своєї країни). 

 

 
 
Більше інформації про права біженців війни з України можна знайти на сайті 
Європейської комісії (www.ec.europa.eu). 

 

http://www.euaa.europa.eu/
http://www.euaa.europa.eu/
http://www.euaa.europa.eu/
http://www.migracija.lrv.lt/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_lt
http://www.ec.europa.eu/
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Пам’ятка для біженців війни  
  

1.3. УМОВИ ЛЕГАЛЬНОГО ПЕРЕБУВАННЯ В ЛИТВІ 

Потрібно зареєструватись 

 

Після прибуття в Литву необхідно зареєструватись, щоб легально перебувати в Литві, а 

також для отримання прав та гарантій, які надаються Литвою. 

 

Після здійснення процедури реєстрації видається посвідка на тимчасове проживання 

(строком на 1 рік) або національна віза (строком на 1 рік). Виключно за наявності одного з 

цих документів особи можуть почати працювати та отримувати соціальні гарантії (охорона 

здоров’я, інша допомога). Зареєструватися потрібно також і дітям. Законодавство не 

встановлює строку для здійснення реєстрації, але рекомендується зробити це якомога 

швидше. 

Якщо у громадянина України є паспорт з біометричними даними 

Для громадян України, які мають паспорти з біометричними даними, діє 

безвізовий режим строком 90 днів. Такі особи мають право легально 

перебувати в Литовській Республіці протягом 90 днів без реєстрації. Цей 90-

денний безвізовий режим також поширюється на тих осіб, у яких закінчився 

строк дії національних віз або дозволу на тимчасове проживання в Литві. 

Якщо громадянин України не має паспорту 

Громадянам України, які не мають чинних закордонних паспортів, 

національні візи не видаються, але з гуманітарних міркувань від таких 

іноземців приймаються заяви на отримання дозволу на тимчасове 

проживання в Литві. 

Якщо громадянин України перебуває в Литві без законних підстав (строк 

безвізового режиму або віза закінчилися, прийнято рішення про 

повернення тощо) 

Департамент міграції повідомив, що наразі рішення про повернення чи 

видворення громадян України та членів їх сімей прийматися не будуть. Також 

у Литві можуть залишитися громадяни України та члени їх сімей, щодо яких 

вже прийнято рішення про повернення їх в іноземну державу. 

Департамент міграції зазначив, що прийматиме заяви на отримання дозволу 

на тимчасове проживання або візи від громадян України, які нелегально 

перебувають у Литві, та від членів їх сімей. Ці питання детально не 

врегульовані нормативно-правовими актами та ґрунтуються на позиції, 

офіційно оприлюдненій Департаментом міграції, тому з актуальною 

інформацією можна ознайомитися на сайті Департаменту міграції 

(www.migracija.lt). 

http://www.migracija.lt/
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>Продовження   

Куди потрібно звертатись для здійснення реєстрації? 

Якщо громадянин України, який прибув до Литви, має де жити: 

Він повинен прибути до будь-якого підрозділу Департаменту міграції в 

робочий час. Прибути необхідно особисто, а дорослі повинні привести 

особисто своїх неповнолітніх дітей, якщо вони разом перебувають у Литві. 

За інформацією Департаменту міграції, підрозділи Департаменту міграції 

знаходяться за адресою: 

У Вільнюсі (Vytenio g. 18); у Каунасі (Vytauto pr. 79); у Клайпеді (Kauno g. 6); у 

Шяуляй (Aušros al. 19); у Пенєвєжісі (K. Binkio g. 14); в Алітусі (Jotvingių g. 8); у 

Маріямполє (Kęstučio g. 1); в Утєні (Maironio g. 4); у Тєльшяй (Žemaitės g. 34); 

у Таураґє (Stoties g. 15); у Вісаґінасі (Veteranų g. 13); у Шальчінінкай (Architekto 

g. 4); в Елєктрєнай (Draugystės g. 32). 

Актуальну інформацію можна перевірити на сайті Департаменту міграції 

(www.migracija.lt). 

 

Якщо громадянин України, який прибув до Литовської Республіки, не 

має де жити: 

Він повинен звернутися до Центру реєстрації біженців. Необхідна особиста 

присутність як дорослих, так і дітей. 

Згідно з інформацією, опублікованою Департаментом міграції, центри 

реєстрації біженців працюють: 

У Вільнюсі (Minties g. 3); у Каунасі (Vytauto pr. 79); у Клайпеді (Paryžiaus 

Komunos g. 16A); в Алітусі (Juozapavičiaus g. 33). 

Актуальну інформацію та діючі центри реєстрації можна перевірити на 

сайті Департаменту міграції (www.migracija.lt) 

Що потрібно мати з собою при прибутті на реєстрацію? 

При прибутті на процедуру реєстрації громадянинові України потрібно буде пред’явити 

паспорт. Якщо у особи немає паспорта, вона може пред’явити посвідчення особи 

(внутрішній паспорт), водійські права, свідоцтво про народження або інший документ, 

що посвідчує особу (якщо такий документ в неї є). Приймаються також особи без 

документів, які їх посвідчують. 

 

Куди звернутися за більш детальною інформацією чи допомогою? 

З питань міграції звертайтеся на гарячу лінію Департаменту міграції +370 5 271 7112 (пн-

чт з 7.30 до 16.30, пт з 7.30 до 15.15) та ознайомлюйтесь з інформацією на сайті 

Департаменту міграції (www.migracija.lt) 

https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/information-for-ukrainian-citizens-1/migration-services
http://www.migracija.lt/
http://www.migracija.lt/
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/information-for-ukrainian-citizens-1/migration-services
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/information-for-ukrainian-citizens-1/migration-services
http://www.migracija.lt/
http://www.migracija.lt/
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>Продовження   

З питань проживання можете звертатись в організацію «Сильні разом» 

(www.stipruskartu.lt), гаряча лінія: 1827 (з Литви), +370 677 22222 (з-за кордону) 

(цілодобово). 

 

Гуманітарну допомогу надає: 

Червоний хрест (www.redcross.lt); 

Карітас Вільнюської архієпархії (www.caritas.lt); 

Служба підтримки Мальтійського ордену (www.maltieciai.lt);  

Лінія гуманітарної допомоги +370 684 98 688 (цілодобово). 

 

 

Терміновий виклик поліції, швидкої медичної допомоги, пожежної допомоги 

здійснюється за номером телефону 112 (обслуговування здійснюється також англійською, 

польською та російською мовами). 

 

http://www.stipruskartu.lt/
http://www.redcross.lt/
http://www.caritas.lt/
http://www.maltieciai.lt/
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1.4. ПОДОРОЖІ В ІНШІ КРАЇНИ ЄС 

Подорожувати дозволено 

Громадяни України, яким надано посвідку 

на проживання та/або тимчасовий захист, 

мають право вільно подорожувати в межах 

ЄС. Громадяни України звільняються від 

обов’язку щодо отримання віз при 

перетині зовнішніх кордонів держав-

членів, якщо тривалість їхнього 

перебування не перевищує 90 днів 

протягом будь-якого 180-денного періоду. 

Якщо особа, яка вперше перетнула кордон 

ЄС, в’їжджає до країни за межами ЄС без 

внутрішнього прикордонного контролю 

(Румунія, Болгарія, Хорватія, Кіпр та 

Ірландія), її документи можуть бути 

повторно перевірені в пункті пропуску 

іншої країни Шенгену. 

 Винятки 

> Ісландія, Норвегія, Швейцарія та 

Ліхтенштейн не є країнами ЄС, але є 

країнами Шенгену. Подорож до цих країн 

можлива після прибуття в Шенгенську зону, 

але права осіб щодо міжнародного або 

тимчасового захисту в цих країнах можуть 

відрізнятися від прав в країнах ЄС. 

 

> Хоча Данія є країною ЄС та Шенгену, вона 

не бере участі в системі тимчасового 

захисту та не застосовує правила ЄС щодо 

надання притулку. Таким чином, у Данії 

права особи щодо міжнародного або 

тимчасового захисту можуть відрізнятися 

від прав в інших країнах ЄС. 

Якщо особа не має дійсних 
проїзних документів 

Немає жодних перешкод для транзиту 

через територію Литовської 

Республіки особам, які втікають від 

війни в Україні, та не мають проїзних 

документів. 

 

Директивою про тимчасовий захист 

(інструкція) передбачено, що вільне 

пересування має бути забезпечено як 

до, так і після видачі посвідки на 

проживання: громадяни України, які 

мають біометричні паспорти, або інші 

громадяни, які не мають 

короткострокової візи для в’їзду в ЄС, 

мають право 90 днів протягом 180-

денного періоду для вільного 

пересування в межах Шенгенської 

зони після отримання дозволу на в'їзд 

на цю територію. 

 

Що стосується громадян, на яких 

розповсюджуються візові вимоги, 

Європейська комісія рекомендує 

державі-члену першого в’їзду 

видавати 15-денну візу на кордоні, а 

іншим державам-членам не накладати 

фінансові санкції на перевізників, які 

перевозять осіб, які користуються 

тимчасовим захистом, проте не мають 

дійсних документів, необхідних для 

в’їзду. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0055
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1.5. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРИБУВ З УКРАЇНИ З 

ДОМАШНІМИ ТВАРИНАМИ 

ЩОДО ВВЕЗЕННЯ ЯКИХ ТВАРИН З 
УКРАЇНИ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ 

СПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА? 

> Щодо собак, котів та тхорів, які 
ввозяться в Литву біженцями війни з 

України з некомерційною метою, не 

поширюються звичайні вимоги ЄС. 

ЯК МОЖНА ВВЕЗТИ В ЛИТВУ 
ТВАРИНУ З НЕКОМЕРЦІЙНОЮ 

МЕТОЮ? 
> Домашні тварини можуть провозитися 

через пункти прикордонного контролю 

Литви, як країни призначення, або 

транзитом через територію Литви, 

якщо посадова особа прикордонного 

ветеринарного пункту (відділу) або 

територіального підрозділу ДПВС 

ухвалить відповідне Рішення. 

> Домашні тварини можуть перевозитися 

транзитом через територію Литви, 

якщо їм дозволили в’їхати до ЄС під час 

прикордонної ветеринарної перевірки, 

яка була здійснена на прикордонному 

інспекційному пункті іншої країни. 

ЩО РОБИТИ ТИМ, ХТО ПРИБУВАЄ 

В ЛИТВУ, ЯК В КРАЇНУ 
ПРИЗНАЧЕННЯ З ПОЗНАЧЕНИМИ 
ТА ВАКЦИНОВАНИМИ 

ТВАРИНАМИ? 

> Протягом 10 днів після ввезення 

повідомити про це електронною 

поштою ukrainepets@vmvt.lt  

> Протягом 3 робочих днів з моменту 

подання повідомлення до ДПВС 
звернутися до територіального 

підрозділу ДПВС, на території якого 

планується утримувати тварину, для 

оцінки її відповідності вимогам 

законодавства ЄС. Домашні тварини, 

які відповідають вимогам ЄС, не 

підпадають під вимоги щодо 

поміщення в карантин чи ізоляцію. 

> Якщо тварина була вакцинована під 

час поїздки до Литви, повідомити про 

це протягом 10 днів після прибуття 

електронною поштою 

ukrainepets@vmvt.lt та на 21 день 

після вакцинації ізолювати тварину за 

місцем проживання власника, а якщо 

у власника немає місця проживання, 

або якщо тварина прибула до Литви 

не разом зі своїм власником – подати 

заяву на проходження карантину 
електронною поштою 

ukrainepets@vmvt.lt  

ЩО РОБИТИ ТИМ, ХТО ПРИБУВАЄ 

В ЛИТВУ, ЯК В КРАЇНУ 
ПРИЗНАЧЕННЯ З 
НЕПОЗНАЧЕНИМИ ТА 
НЕВАКЦИНОВАНИМИ 

ТВАРИНАМИ? 

 > Протягом 10 днів після ввезення 

повідомити про це електронною 

поштою ukrainepets@vmvt.lt  

> Після повідомлення тварину буде 

вакциновано та позначено 

безкоштовно, тому у подальшому 

необхідно ізолювати тварину на 21 

день у місці її перебування або 

зв’язатися щодо місця проходження 

карантину електронною поштою 

ukrainepets@vmvt.lt, якщо тварина 

прибула до Литви не разом зі своїм 

власником. 

> Така ж процедура застосовується і до 

домашніх тварин, які не відповідають 

вимогам ЄС. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32013R0576
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/93812c709a2011ec8d04d3fbbc911715/asr
mailto:ukrainepets@vmvt.lt
https://vmvt.lt/kontaktai/teritoriniai
https://vmvt.lt/kontaktai/teritoriniai
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32013R0576
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32013R0576
mailto:ukrainepets@vmvt.lt
mailto:ukrainepets@vmvt.lt
mailto:ukrainepets@vmvt.lt
mailto:ukrainepets@vmvt.lt
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>Продовження 

ЯКІ ДАНІ НЕОБХІДНО ЗАЗНАЧИТИ 

У ПОВІДОМЛЕННІ? 

> Ім'я, номер телефону та адреса 

електронної пошти власника або 

контактної особи, а також адреса 

місця перебування такої особи. 

> Вид тварини, номер позначення 

(мікросхеми), якщо тварину 

позначено. 

> Дата щеплення від сказу (якщо 

тварина щеплена). 

> Повідомлення подається литовською 

мовою. 

Більше інформації надається на сайті ДПВС (www.vmvt.lt).  

https://www.vmvt.lt/Aktuali_informacija_atvykstantiems_is_Ukrainos_su_gyvunais?language=lt.
http://www.vmvt.lt/
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2. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

2.1. ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ 

 

 

Тим, хто тікає від війни не завжди вдається дістатися безпечного місця разом із членами 

сім’ї чи іншими особами, з якими вони емоційно пов’язані. Задля того, щоб люди, які 

опинились в Литві могли скористатися запропонованими їм послугами, деякі з них 

потребуватимуть опіки чи піклування. 

 

 
Опіка встановлюється з метою 

забезпечення реалізації, охорони та 

захисту прав та інтересів фізичної 

особи, яка є недієздатною у певній 

сфері. 
Опікуни є законними представниками 

підопічних, які самостійно діють в 

інтересах підопічних, реалізують їх 

права та виконують обов'язки. 

 

Встановлюється: 

> щодо неповнолітніх до 14 р.; 

> щодо повнолітніх осіб, визнаних судом 

недієздатними. 

 

Піклування встановлюється з метою 

забезпечення реалізації, охорони та 

захисту прав та інтересів обмежено 

дієздатної фізичної особи у певній сфері. 
Піклувальники є помічниками 

підопічних, які зобов'язані лише сприяти 

реалізації підопічними своїх прав і 

виконанню обов'язків. Тому піклування – 

це часткова, обмежена турбота про 

людину. 

 

Встановлюється: 

> щодо неповнолітніх від 14 до 18 р.; 

> щодо осіб, дієздатність яких обмежена 

судом; 

> щодо повнолітніх дієздатних осіб, які за 

своїм фізичним станом не можуть 
самостійно захищати свої права та 

виконувати обов’язки (наприклад, особи 

з інвалідністю). 

 

 

Існують різні вимоги щодо опіки та піклування за повнолітніми та неповнолітніми, які 

висвітлено нижче. 
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>Продовження 

  

Опіка та піклування неповнолітніх осіб (регулюється розділом XVIII ЦК) 

 

Опіку та піклування дітей організовують: 

> Державна установа з питань захисту прав дитини (здійснює контроль за опікою 

(піклуванням) над дитиною в сім'ї, патронатному закладі, дитячому закладі); 

> Адміністрації муніципалітетів. 

 

Дії, які вчиняють фізичні особи або подружжя, які проживають у Литовській 

Республіці, та вирішили стати опікуном(-ами) (піклувальником(-ами)) дитини: 

> Подання до адміністрації муніципалітету за місцем проживання заяви про 

призначення опікуна(-ів) (піклувальника(-ів)), а також: а) медичної довідки (форма 

046/а); б) письмової згоди спільно проживаючих фізичних осіб, яким виповнилось 

16 років (кожен муніципалітет окремо затверджує та публікує на своєму сайті 

форму заяви про призначення опікуна (піклувальника) дитини та форму згоди осіб, 

які спільно проживають). 

> Після прийняття адміністрацією муніципалітету позитивного рішення щодо 

фізичної особи, яка бажає стати опікуном (піклувальником) дитини, така особа 

проходить навчання за програмою розвитку та консультування опікунів 

(піклувальників), чергових опікунів, прийомних батьків, працівників 

муніципальних дитячих будинків (ПРКО). 

Порядок підготовки осіб (сімей) до опіки (піклування) над дітьми, які втратили 

батьківську опіку, оприлюднює Державна служба з питань захисту прав дитини та 

усиновлення при Департаменті підтримки дітей та сім’ї МСЗП. 

Заяви фізичних осіб розглядаються в якомога більш стислі строки, але не довше 

аніж 5 місяців починаючи з дня подання письмової заяви. 

 

ВАЖЛИВО! Стаття 3.269 ЦК встановлює підстави, за яких особа не може бути 

призначена опікуном або піклувальником дитини. 

 

 
Опіка та піклування над повнолітніми (регулюється розділом XIX ЦК) 

 

Опіка (піклування) над повнолітніми особами - охоплює охорону та захист прав 

та інтересів повнолітніх осіб, які не здатні повноцінно про себе піклуватися, та 

сприяння їм у виконанні покладених на них обов'язків. 

Опіку або піклування може бути встановлено:  

> Опіку – щодо осіб, визнаних судом недієздатними;  

> Піклування - щодо осіб, дієздатність яких обмежена за рішенням суду (визнана 

обмеженою внаслідок певних обставин, наприклад, внаслідок зловживання 

алкогольними напоями, наркотиками, наркотичними або токсичними 

речовинами) (ст. 3.277 ЦК);  

> Піклування - щодо повністю дієздатних фізичних осіб, які за станом здоров'я не 

можуть самостійно виконувати свої обов'язки та реалізовувати права (ч. 1 ст. 

3.279 ЦК). 

 

https://www.infolex.lt/ta/60696:str3.269
https://www.infolex.lt/ta/60696:str3.277
https://www.infolex.lt/ta/60696:str3.279
https://www.infolex.lt/ta/60696:str3.279


 

18 

Пам’ятка для біженців війни  
 

>Продовження    

 

Опікун (піклувальник) призначається недієздатній особі рішенням суду за заявою 

дружини, батьків, повнолітніх дітей, органу опіки (піклування) або прокурора. 

Піклувальник дієздатної особи призначається рішенням суду на підставі заяви 

дієздатної особи, або клопотання органу опіки (піклування). Опікун (піклувальник) 

може бути призначений лише за наявності його письмової згоди. Піклування 

припиняється за рішенням суду на підставі заяви дієздатної особи. 

 

Дії, які необхідно здійснити для визнання особи недієздатною (обмежено 

дієздатною) та стати її опікуном (піклувальником): 

 

1 

Фізична особа, яка має намір стати опікуном (піклувальником) 

повнолітньої особи, недієздатність якої ще не встановлено, повинна 

звернутися до муніципального центру соціальної підтримки за місцем 
проживання із заявою про надання висновку про здатність особи 

піклуватися про себе та приймати щоденні рішення. 

Більше інформації надається центрами надання соціальних послуг та 

підтримки: у Вільнюсі (www.spcentras.lt); у Каунасі (www.kaunospc.lt); у 

Клайпеді (www.klaipedaspc.lt). 

2 

Після отримання висновку центру соціальної підтримки про те, що 

особа не здатна доглядати за собою та приймати рішення у певній сфері, 

подається позов до суду за місцем проживання такої особи, з 

клопотанням про визнання такої особи недієздатною (обмежено 

дієздатною) та призначення їй опікуна (піклувальника). 

     Разом із клопотанням до суду подаються такі документи: 

> Висновок про здатність особи піклуватися про себе та приймати 

щоденні рішення; 

> Копія документа, що посвідчує особу, щодо якої заявляється 

клопотання про визнання недієздатною або обмежено 

дієздатною у певній сфері; 

> Копія посвідчення особи з інвалідністю або документів, які 

підтверджують потребу в спеціальному постійному догляді чи 

нагляді (допомозі) 

> Медична довідка про стан здоров'я особи щодо якої заявляється 

клопотання про визнання її недієздатною у певній сфері; 

> Копія документа, що посвідчує особу заявника; 

> Копії документів, що підтверджують родинні зв’язки чи стосунки 

з підопічним; 

> Довідка про доходи майбутнього опікуна; 

> Медична довідка про стан здоров'я майбутнього опікуна; 

> Письмова згода майбутнього опікуна на призначення його 

опікуном. 

Більше інформації надається Службою з питань визначення 

інвалідності та працездатності (www.ndnt.lrv.lt). 

http://www.spcentras.lt/
http://www.kaunospc.lt/
http://www.klaipedaspc.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6b4698600a7911e98a758703636ea610/asr?fbclid=IwAR2Z-2oe6huwPli55qk_vP1jrSOx0BL32pL-cBkz-QO57LfVYVJPmptPfxQ
https://ndnt.lrv.lt/
https://ndnt.lrv.lt/
http://www.ndnt.lrv.lt/
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2.2. ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ ВІЙНИ – ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

З УКРАЇНИ 

Куди звертатись? 

Особам з інвалідністю необхідно 

звернутися до соціального працівника, 

закладу охорони здоров’я, лікаря за 

місцем тимчасового проживання, де 

надаватимуться соціальні послуги, та буде 

підготовлено направлення до 

територіальних відділень СВІП. 

Територіальні відділи є в Вільнюсі, 

Каунасі, Клайпеді, Шяуляй та Утєні. 

 

 

 

 

Які документи подавати? 
 

> Направлення лікаря до СВІП; 

> дозвіл на тимчасове проживання в 

Литві; 

> документ, що посвідчує особу; 

> фотографію; 

> клопотання про встановлення 

інвалідності та працездатності.  

 

Форми клопотань можете знайти на сайті 

СВІП (www.ndnt.lrv.lt). Також вони долучені 

в якості додатків до цієї Пам’ятки. 

 

 
 

 

Скільки часу триває розгляд 
питання про інвалідність та 

непрацездатність? 

Розгляд триває 20 робочих днів. 

Соціальна допомога надається лише після 

отримання особою статусу інвалідності 

(отримання довідки про інвалідність або 

рівень працездатності). 

Які процедури застосовуються? 

 

Застосовуються ті самі процедури, що й 

для громадян Литви. Більше інформації 
надається Департаментом у справах осіб з 

інвалідністю: 

ел. пошта: centras@ndt.lt, тел. +370 658 

88400. 

 

 
 

 

Які соціальні послуги чи компенсації може отримати біженець війни 

– особа з інвалідністю з України? 
 

Відповідно до інформації, наданої МСЗП, біженець війни – особа з інвалідністю з України 

може отримувати в Литві соціальні послуги, цільову компенсацію витрат на догляд чи 

нагляд (допомогу), та користатись всіма засобами інтеграції інвалідів. Соціальні послуги 

(інформування, консультування, посередництво та представництво, організація харчування, 

забезпечення одягом та взуттям, послуги з особистої гігієни та догляду тощо) надаються 

особам з інвалідністю без встановлення потреби в соціальних послугах, за місцем 

проживання особи з інвалідністю або в установі соціального обслуговування.  

Особи з інвалідністю, які отримали тимчасовий захист у Литві, можуть отримати: 

засоби технічної допомоги (руху, зору, слуху, спілкування, сенсорики), допомогу 

персонального асистента, адаптацію житла, послуги сурдоперекладача. Біженцям війни – 

особам з інвалідністю з України виплачується також пенсія по інвалідності. 

 

 

 

 

  
Додаток – Клопотання про встановлення 
рівня працездатності 2.2.1. 

  
Додаток – Клопотання про встановлення 
рівня інвалідності 2.2.2. 

https://ndnt.lrv.lt/lt/prasymai
https://ndnt.lrv.lt/lt/prasymai
http://www.ndnt.lrv.lt/
https://www.ndt.lt/pagalba-negalia-turintiems-ukrainieciams/
mailto:centras@ndt.lt
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ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА НА БЛАГОУСТРІЙ ЖИТЛА VIENKARTINĘ ĮSIKŪRIMO PAŠALPĄ 

Pašalpa mokama vieną kartą,  j i  skirta įs igyti  būtiniausius reikmenis ne 

trumpiau kaip 6 mėn. la ikotarpiui būstą išsinuomojusiems asmenims. 

Nuomos sutartis tur i  būti  įregistruota Nekilnojamojo turto registre.  Pašalpa 

skiriama pilnamečiams dirbantiems ar Užimtumo tarnyboje  

įsiregistravusiems asmenims, taip pat besimokantiems/studijuojantiems, 

vienišoms nėščioms moterims, vaikus iki 2 m. auginantiems tėvams, 

pensinio amžiaus asmenims.  Dėl pašalpos reikia kreiptis į  gyvenamosios 

vietos savivaldybę .  

Pašalpa mokama vieną kartą,  j i  skirta įs igyti  būtiniausius reikmenis ne 

trumpiau kaip 6 mėn. la ikotarpiui būstą išs inuomojusiems asmenims. 

Nuomos sutartis tur i būti  įregistruota Nekilnojamojo turto registre.  Pašalpa 

skiriama pilnamečiams dirbantiems ar Užimtumo tarnyboje  

įsiregistravusiems asmenims, taip pat besimokantiems/studijuojantiems, 

vienišoms nėščioms moterims, vaikus iki 2 m. auginantiems tėvams, 

pensinio amžiaus asmenims.  Dėl pašalpos reikia kreiptis į gyvenamosios 

vietos savivaldybę .  

Допомога виплачується одноразово і призначена для придбання предметів першої 

необхідності особам, які орендували житло на строк не менше ніж 6 місяців. Договір 

оренди має бути зареєстрований в Реєстрі нерухомого майна. Допомога 

призначається працюючим повнолітнім особам, або тим, хто зареєстрований в 

Службі зайнятості, а також учням/студентам, одиноким вагітним жінкам, батькам 

дітей віком до 2 років та пенсіонерам. Для отримання допомоги необхідно 

звернутися до муніципалітету за місцем проживання. 

Pašalpa mokama vieną kartą, ji skirta įsigyti būtiniausius reikmenis ne trumpiau kaip 6 mėn. 

laikotarpiui būstą išsinuomojusiems asmenims. Nuomos sutartis turi būti įregistruota 

Nekilnojamojo turto registre. Pašalpa skiriama pilnamečiams dirbantiems ar Užimtumo 

tarnyboje įsiregistravusiems asmenims, taip pat besimokantiems/studijuojantiems, 

vienišoms nėščioms moterims, vaikus iki 2 m. auginantiems tėvams, pensinio amžiaus 

asmenims.  Dėl pašalpos reikia kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę. 

 

2.3. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА 

ГРОШОВА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА 

Pašalpa mokama vieną kartą , j i  sk irta įs igyti  būtiniausius reikmenis ne 

trumpiau kaip 6 mėn. la ikotarpiui būstą išs inuomojusiems asmenims. 

Nuomos sutartis  turi būti įregistruota Neki lnojamojo turto registre.  

Pašalpa skir iama pilnamečiams dirbantiems ar Užimtumo tarnyboje  

įsiregistravusiems asmenims, taip pat besimokantiems/studijuojantiems, 

vienišoms nėščioms moterims,  vaikus iki 2 m. auginantiems tėvams, 

pensinio amžiaus asmenims.  Dėl pašalpos reik ia kreiptis į gyvenamosios 

vietos savivaldybę .  

Це соціальна пільга для компенсації витрат на опалення, гарячу та питну воду. Пільга 

призначається тим, чий середній дохід нижчий за встановлений розмір. Перевірити, 

чи підлягає виплаті соціальна пільга та попередньо розрахувати її приблизний 

розмір можна використовуючи інформаційну систему «Соціальна підтримка сім’ї» на 

сайті (www.spis.lt).   

Компенсація витрат призначається виходячи зі співвідношення доходів і витрат. Для 

отримання пільги необхідно звернутися до муніципалітету за місцем проживання. 

 

  
ЧАСТКОВА КОМПЕНСАЦІЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЖИТЛО 

Pašalpa mokama vieną kartą,  j i  sk irta įs igyti  būtiniausius reikmenis ne 

trumpiau kaip 6 mėn. laikotarpiui būstą išs inuomojusiems asmenims. 

Nuomos sutart is turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre. 

Pašalpa skir iama pilnamečiams dirbantiems ar Užimtumo tarnyboje  

įsiregistravusiems asmenims, taip pat besimokantiems/studijuojantiems, 

vienišoms nėščioms moterims,  vaikus iki  2 m. auginantiems tėvams, 

Компенсація виплачується особам, які мають дозвіл на тимчасове проживання в 

Литві та орендували житло, за умови реєстрації договору оренди в Реєстрі 

нерухомого майна. Розмір компенсації може відрізнятись в залежності від 

муніципалітету, я якому розташуване житло, його площі та кількості осіб, які 

проживають в ньому. Для отримання компенсації треба звертатись до 

муніципалітету за місцем проживання. 

 
ВИПЛАТИ ДІТЯМ 

Pašalpa mokama vieną kartą, j i  skirta įs igyti  būtiniausius reikmenis ne 

trumpiau kaip 6 mėn. la ikotarpiui būstą išsinuomojusiems asmenims.  

Nuomos sutartis turi būti įregistruota Neki lnojamojo turto registre. 

Pašalpa skiriama pilnamečiams dirbantiems ar Užimtumo tarnyboje  

Особи, які виховують дітей, мають право на отримання: виплат на дітей (дитячих 

виплат); додаткової допомоги на дитину (дитину з інвалідністю, дитину із 

багатодітної чи  незабезпеченої сім'ї); одноразової виплати на дитину; допомоги при 

народженні двійні; одноразової допомоги вагітній жінці; допомоги по догляду за 

дитиною, яка вчиться в школі/навчається в вищому навчальному закладі; допомоги 

на опіку (піклування); цільової доплати до допомоги по опіці (піклуванню); пільг для 

дітей шкільного віку (безкоштовне харчування в школі та допомога на придбання 

шкільного приладдя); компенсації за дошкільну освіту. Для отримання пільг 

потрібно звернутися до муніципалітету за місцем проживання. 

 

https://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx?pageId=82cb4328-5dbc-4ed8-8714-ddd0c393a07e
https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42522?searchId=bc6dc584-35bc-4982-8e08-89d24a7f987e
https://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx?pageId=82cb4328-5dbc-4ed8-8714-ddd0c393a07e
https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42522?searchId=bc6dc584-35bc-4982-8e08-89d24a7f987e
https://www.registrucentras.lt/turtas/
https://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx?pageId=82cb4328-5dbc-4ed8-8714-ddd0c393a07e
https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42522?searchId=bc6dc584-35bc-4982-8e08-89d24a7f987e
https://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx?pageId=82cb4328-5dbc-4ed8-8714-ddd0c393a07e
https://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx?pageId=82cb4328-5dbc-4ed8-8714-ddd0c393a07e
https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42522?searchId=bc6dc584-35bc-4982-8e08-89d24a7f987e
https://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx?pageId=82cb4328-5dbc-4ed8-8714-ddd0c393a07e
https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42522?searchId=bc6dc584-35bc-4982-8e08-89d24a7f987e
https://www.spis.lt/
http://www.spis.lt/
https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42522?searchId=bc6dc584-35bc-4982-8e08-89d24a7f987e
https://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx?pageId=82cb4328-5dbc-4ed8-8714-ddd0c393a07e
https://www.registrucentras.lt/turtas/
https://www.registrucentras.lt/turtas/
https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42522?searchId=bc6dc584-35bc-4982-8e08-89d24a7f987e
https://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx?pageId=82cb4328-5dbc-4ed8-8714-ddd0c393a07e
https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42522?searchId=bc6dc584-35bc-4982-8e08-89d24a7f987e
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>Продовження   
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ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ 

Pašalpa mokama vieną kartą,  ji  skirta įsigyti būtiniausius reikmenis ne 

trumpiau kaip 6 mėn. laikotarpiui būstą išsinuomojusiems asmenims. 

Nuomos sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre. 

Pašalpa skir iama pilnamečiams dirbantiems ar Užimtumo tarnyboje  

įsiregistravusiems asmenims, taip pat 

besimokantiems/studijuojantiems, vienišoms nėščioms moterims, 

vaikus iki 2 m. auginantiems tėvams, pensinio amžiaus asmenims.  Dėl 

pašalpos reikia kreiptis į  gyvenamosios vietos savivaldybę .  

Особа, яка прибула з України, має посвідку на тимчасове проживання та 

задекларувала місце проживання в Литві, може отримувати пенсію за віком, допомогу 

по старості, допомогу у зв’язку з втратою працездатності та інвалідністю. Для 

отримання пенсійних виплат необхідно звернутися до найближчого територіального 

управління Соцстраху за місцем проживання або зробити це онлайн. Більше 

інформації про пенсійні виплати можете знайти на сайті Соцстраху (www.sodra.lt). 

 

ВИПЛАТИ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Pašalpa mokama vieną kartą,  ji  skirta įsigyti būtiniausius reikmenis ne 

trumpiau kaip 6 mėn. laikotarpiui būstą išsinuomojusiems asmenims.  

Nuomos sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre.  

Pašalpa skiriama pilnamečiams dirbantiems ar Užimtumo tarnyboje  

įsiregistravusiems asmenims, taip pat 

besimokantiems/studijuojantiems, vienišoms nėšč ioms moterims, 

vaikus iki 2 m. auginantiems tėvams, pensinio amžiaus asmenims.  Dėl 

pašalpos reikia kreiptis į  gyvenamosios vietos savivaldybę .  

Особи з інвалідністю мають право на отримання допоміжних технічних пристроїв, 

пристосування житла, соціальних послуг, допомоги особистих помічників, допомоги у 

зв’язку із втратою працездатності та адресних компенсацій. Щодо виплат у зв’язку з 

втратою працездатності необхідно звертатись до Соцстраху, а щодо адресних 

компенсацій – до муніципалітету за місцем проживання. 

 
ВИПЛАТА НА ПОХОВАННЯ 

Pašalpa mokama vieną kartą, j i skirta įsigyti būtiniausius reikmenis ne 

trumpiau kaip 6 mėn. laikotarpiui būstą išsinuomojusiems asmenims. 

Nuomos sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre. 

Pašalpa skiriama pilnamečiams dirbantiems ar Užimtumo tarnyboje  

įsiregistravusiems asmenims, taip pat 

besimokantiems/studijuojantiems, vienišoms nėščioms moterims, 

vaikus iki 2 m. auginantiems tėvams, pensinio amžiaus asmenims.  Dėl 

pašalpos reikia kreiptis į  gyvenamosios vietos savivaldybę .  

Цю виплату може отримати особа для поховання родича, який помер. Для отримання 

виплати необхідно звернутися до муніципалітету за місцем проживання.  

 

Форми заяв на виплату соціальної допомоги можна знайти на сайті МСЗП, а 

також вони додаються в якості додатків до цієї Пам’ятки. 

Більше інформації про соціальну допомогу для біженців війни з України 

можете знайти на сайті МСЗП (www.socmin.lrv.lt): 

- сайт МСЗП литовською мовою  

- сайт МСЗП українською мовою   

 

 

https://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx?pageId=82cb4328-5dbc-4ed8-8714-ddd0c393a07e
https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42522?searchId=bc6dc584-35bc-4982-8e08-89d24a7f987e
https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/noriu-gauti-salpos-ismoka
https://www.sodra.lt/
https://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx?pageId=82cb4328-5dbc-4ed8-8714-ddd0c393a07e
https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42522?searchId=bc6dc584-35bc-4982-8e08-89d24a7f987e
https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42522?searchId=bc6dc584-35bc-4982-8e08-89d24a7f987e
https://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx?pageId=82cb4328-5dbc-4ed8-8714-ddd0c393a07e
https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42522?searchId=bc6dc584-35bc-4982-8e08-89d24a7f987e
https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42522?searchId=bc6dc584-35bc-4982-8e08-89d24a7f987e
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti?lang=lt
http://www.socmin.lrv.lt/
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/lietuva-ukrainai/socialine-parama-ukrainieciams
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/informatsiia-dlia-gromadian-ukrayini-1/sotsialna-pidtrimka
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2.4. РЕЄСТРАЦІЯ У ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ АБО ШКОЛІ 

 

Інтернет-сторінки муніципалітетів ЛР: 
 

Муніципалітет Акмянського р-ну  Муніципалітет м. Алітус Муніципалітет Алітусського р-ну 

Муніципалітет Анікщянського р-ну Бірштонський муніципалітет Муніципалітет Біржайського р-ну 

Муніципалітет Друскінінкайського р-ну Електренайський муніципалітет Муніципалітет Ігналінського р-ну 

Муніципалітет Йонавського р-ну Муніципалітет Йонішкісського р-ну Муніципалітет Юрбаркасського р-ну 

Муніципалітет Кайшядоряйського р-ну Калварійський муніципалітет Муніципалітет м. Каунас  

Муніципалітет Каунаського р-ну  Муніципалітет Казлу Рудос Муніципалітет Кєльмєсського р-ну 

Муніципалітет Кедайняйського р-ну Муніципалітет м. Клайпєда Муніципалітет Клайпедського р-ну 

Муніципалітет Кретінгського р-ну Муніципалітет Купішкісського р-ну Муніципалітет Лаздійського р-ну 

Муніципалітет Маріямполє Муніципалітет Мажейкяйського р-ну Муніципалітет Молєтського р-ну 

Муніципалітет Нерінги Муніципалітет Паґєґю Муніципалітет Пакруойського р-ну 

Муніципалітет м. Паланга Муніципалітет м. Панєвєжіс Муніципалітет Панєвєжського р-ну 

Муніципалітет Пасвальського р-ну Муніципалітет Плунґєсського р-ну Муніципалітет Прієнайського р-ну 

Муніципалітет Радвілішкісського р-ну Муніципалітет Расєйняйського р-ну Муніципалітет Рієтаво 

Муніципалітет Рокішкіського р-ну Муніципалітет Скуодського р-ну Муніципалітет Шакяйського р-ну 

Муніципалітет Шальчінінкайського р-ну Муніципалітет м. Шяуляй Муніципалітет Шяуляйського р-ну 

Муніципалітет Шілалєсського р-ну Муніципалітет Шілутєсського р-ну Муніципалітет Шірвінтського р-ну 

Муніципалітет Швенчонісського р-ну Муніципалітет Таураґєсського р-ну Муніципалітет Тяльшяйського р-ну 

Муніципалітет Тракайського р-ну Муніципалітет Укмєрґєсського р-ну Муніципалітет Утєнського р-ну 

Муніципалітет Варєнасського р-ну Муніципалітет Вілкавішського р-ну Муніципалітет м. Вільнюс 

Муніципалітет Вільнюсського р-ну Муніципалітет м. Вісаґінас Муніципалітет Зарасайського р-ну 

 

 

Куди звертатись? 

 
До муніципалітету за місцем 

проживання. 

 

Які документи потрібні? 

 
При реєстрації бажано мати посвідку на тимчасове 

проживання дитини в Литві та національну візу. 

 

Що важливо? 

 
Діти приймаються на навчання навіть без 

тимчасової посвідки на проживання в Литві та 

національної візи. 

 

Відповідно до статті 41 Конституції  
навчання для осіб, які не досягли 16 років є обов’язковим 

Більше інформації та контактів муніципалітетів на сайті МОНС (www.smsm.lrv.lt) 

  

Lorem ipsum dolor sit ametian tellus estaben seru onsectetuer adipiscing elit. Maecenas 

ream porttitor congue massa fusce posuere magna sedaes quasen pulvinar ultricies, 

purus lectus malesuada libero sit ametiam. Commodo magna sed at lorem in nuncea. 

https://www.akmene.lt/
https://www.alytus.lt/
https://www.arsa.lt/
https://www.anyksciai.lt/
https://birstonas.lt/
https://www.birzai.lt/
https://druskininkusavivaldybe.lt/
https://www.ignalina.lt/
https://www.jonava.lt/
https://www.jurbarkas.lt/
https://kaisiadorys.lt/
https://kalvarija.lt/index.php?3702736660
http://www.kaunas.lt/
https://www.krs.lt/
https://www.kazluruda.lt/
https://www.kelme.lt/?fbclid=IwAR0sniHb4rkisnjcczPGsWicSQHYgb2XEBJY8vjN8Dn2gJa_b6Fn88iHxgI
https://www.kedainiai.lt/
https://www.klaipeda.lt/lt
https://www.klaipedos-r.lt/
https://www.lazdijai.lt/
https://www.moletai.lt/
https://www.pagegiai.lt/
https://www.pakruojis.lt/
https://www.panevezys.lt/lt/titulinis.html
https://www.panrs.lt/
https://www.pasvalys.lt/
https://www.plunge.lt/
http://www.prienai.lt/
https://www.radviliskis.lt/
https://www.raseiniai.lt/
https://www.rietavas.lt/
https://rokiskis.lt/
https://www.skuodas.lt/
https://www.salcininkai.lt/
https://www.siauliuraj.lt/
https://silale.lt/
https://www.silute.lt/
https://www.sirvintos.lt/lt
http://svencionys.lt/
https://www.taurage.lt/
https://www.telsiai.lt/
https://www.trakai.lt/
https://www.ukmerge.lt/
https://www.utena.lt/index.php/lt/
https://vilkaviskis.lt/
https://vilnius.lt/lt/
https://www.vrsa.lt/
http://www.zarasai.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA/asr
https://www.smsm.lrv.lt/
http://www.smsm.lrv.lt/
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3.1. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ БІЖЕНЦІВ ВІЙНИ З УКРАЇНИ ЗА ТРУДОВИМ 
ДОГОВОРОМ 

3. ЗАЙНЯТІСТЬ 

Біженці війни з України мають право працювати в Литві та звільняються від обов’язку 

отримання дозволу на працевлаштування, або отримання рішення про відповідність їхньої 

професії потребам ринку праці в Литві, якщо: (i) вони користуються безвізовим режимом; 

(ii) мають шенгенську візу; (iii) мають національну візу; (iv) подали заяву на отримання 

дозволу на тимчасове проживання в Литві; або (v) подали заяву про надання притулку в 

Литві. Більше інформації про спрощені умови перебування в Литві Ви можете знайти за 

посиланням (www.vdi.lt/Forms/UKR.aspx). 

 

Біженець війни з України перед працевлаштуванням в Литві повинен: 

1 

2 

Звернутись до Департаменту міграції для отримання документа, що 

підтверджує реєстрацію легального перебування в Литві. Лише після 

отримання цього документа особа може бути працевлаштована в Литві.  

 

Зареєструватись у Службі зайнятості, яка допоможе знайти роботу та 

працевлаштуватись в Литві. Більше інформації про можливості 

працевлаштування Ви можете знайти на сайті Служби зайнятості 

(www.uzt.lt/ua), інформація доступна також литовською мовою 

(www.uzt.lt/ukrainieciu-idarbinimas).   

 
Įdarbinimo veiksmų schema 

 

Схема дій щодо працевлаштування 
Джерело [див. 2022-06-01]: https://www.facebook.com/events/s/uzsienieciu-pasitraukusiu-is-u/4819406888113414/  

https://www.vdi.lt/Forms/UKR.aspx
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/informacija-ukrainos-pilieciams-1
https://uzt.lt/registracija-ut/
http://www.uzt.lt/ua
http://www.uzt.lt/ua
https://uzt.lt/ukrainieciu-idarbinimas/
http://www.uzt.lt/ukrainieciu-idarbinimas
https://www.facebook.com/events/s/uzsienieciu-pasitraukusiu-is-u/4819406888113414/
https://www.facebook.com/events/s/uzsienieciu-pasitraukusiu-is-u/4819406888113414/
https://www.facebook.com/events/s/uzsienieciu-pasitraukusiu-is-u/4819406888113414/
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>Продовження   

Роботодавець повинен укласти з біженцем війни з України трудовий договір.  

ВАЖЛИВО! Трудовий договір укладається у двох примірниках мовою, 

зрозумілою для обох сторін: литовською та мовою, зрозумілою біженцю війни з 

України (примірну форму трудового договору литовською мовою затверджує 

МСЗП, а українською – можете знайти на сайті ДІП (www.vdi.lt).  

Укладення трудового договору 

В трудовому договорі обов’язково мають бути врегульовані обов’язкові умови 

трудового договору: місце роботи (назва та адреса компанії), де буде працювати 

біженець війни з України (місце роботи), його посадові функції, назва посади 

(місце виконання посадової функції може не збігатися з адресою місця роботи), 

посадовий оклад (розмір зарплати за місяць або погодинно, умови оплати) а 

також кількість робочих годин і днів, які підлягають відпрацюванню в день або 

тиждень. 
Про укладення трудового договору та працевлаштуванні біженця війни з України 

роботодавець повинен повідомити Соцстрах щонайменше за 1 робочий день до 

запланованого початку роботи. Трудовий договір набирає чинності після того, як 

біженець війни з України розпочне роботу. Крім того, роботодавець повинен 

ознайомити з правилами, які діють на робочому місці (біженець війни з України 

може попросити, щоб ці правила були надані йому для ознайомлення мовою, яку 

він розуміє). 

Вимоги щодо оплати праці 
У трудовому договорі встановлюється фіксована частина заробітної плати 

(місячний або погодинний оклад), яка не може бути нижчою за затверджену 

Урядом мінімальну щомісячну або мінімальну погодинну оплату праці, та яка 

може оплачуватись лише за некваліфіковану роботу. У трудовому договорі 

сторони також можуть домовитися про додаткову непостійну частину 

заробітної плати (доплати, надбавки, премії або інші додаткові виплати за 

різними системами оплати праці). Заробітна плата виплачується не рідше двох 

разів на місяць, а за бажанням працівника - один раз на місяць. 

ВАЖЛИВО! Зарплата не може виплачуватись готівкою, тому виплачується 

шляхом перерахування на банківський рахунок, вказаний працівником.  

 

 

 

 

В Литві у 2022 році передбачено мінімальну погодинну оплату праці в розмірі 

4,47 Євро та мінімальну щомісячну зарплату у розмірі 730 Євро, до вирахування 

податків до державного бюджету (після вирахування податків місячна оплата 

праці становитиме приблизно 533 Євро). 

ВАЖЛИВО! Роботодавець утримує обов'язкові податки із заробітної плати: 

податок з доходів громадян, виплати соціального страхування.  

За понаднормову роботу (більше ніж 40 годин на тиждень), нічні роботи (з 22:00 

до 6:00) або роботу в святкові дні, вихідні (суботу та/або неділю, якщо графік не 

передбачає інших вихідних днів), роботодавець зобов’язаний платити 

додатково.  

Якщо працівник тимчасово непрацездатний внаслідок хвороби, Соцстрах 

виплачує лікарняні.  

Більше інформації про оплату лікарняних Ви можете знайти (www.sodra.lt).  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a1c38bd25dcf11e7a53b83ca0142260e/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a1c38bd25dcf11e7a53b83ca0142260e/asr
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3626
https://www.infolex.lt/ta/368200:str34
https://www.sodra.lt/lt/dokumentai/formos-ir-sablonai-darbdaviams
https://www.infolex.lt/ta/368200:str42
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2922
https://www.vdi.lt/Forms/TekstasDUK.aspx?ID=377
https://www.vdi.lt/Forms/TekstasDUK.aspx?ID=616
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f78ed75010a311ecb4af84e751d2e0c9?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=6cd6a981-ef5b-4084-87b4-4aea070021fc
https://www.vmi.lt/evmi/gyventoju-pajamu-mokestis2
https://www.sodra.lt/lt/situacijos/imoku-tarifai-taikomi-uz-samdomus-darbuotojus
https://www.infolex.lt/ta/368200:str112
https://www.infolex.lt/ta/368200:str117
https://www.infolex.lt/ta/368200:str117
https://www.infolex.lt/ta/368200:str123
https://www.infolex.lt/ta/27274:str124
http://(www.sodra.lt)./
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>Продовження   
Захист прав працівників 

Якщо біженець з України не обізнаний з правами працівників, він може 

ознайомитись з безкоштовними консультаціями з питань трудового 

права (www.vdi.lt). 

Якщо роботодавець несправедливо ставиться до біженця війни з 

України, або якщо між ними виник спір, працівник може звернутися до 

комісії з вирішення трудових спорів, яка розглядатиме трудовий спір 

безкоштовно. Так само АЛ та її адвокати, а також помічники адвокатів 

надають безкоштовні pro bono консультації (www.advokatura.lt/dla-

ukrainciv/). 

 

 

 

Додаток – Типова форма трудового договору [UA]   3.1.2. 

Додаток – Типова форма трудового договору [LT]   3.1.1. 

http://www.vdi.lt/
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=733
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=733
http://www.advokatura.lt/dla-ukrainciv/
http://www.advokatura.lt/dla-ukrainciv/
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Біженці війни з України відповідно до наказу МВС мають право самостійно здійснювати 

комерційну господарську, професійну чи творчу діяльність в Литві та звільнені від 

обов’язку щодо отримання дозволу на працевлаштування.  

Діяльність може здійснюватись в одній з форм: індивідуальна діяльність на підставі 

свідоцтва про підприємницьку діяльність або індивідуальна діяльність на підставі довідки. 

При виборі форми необхідно зважити на те, яка форма діяльності дозволена і яка найбільш 

прийнятна з огляду на запланований вид діяльності. 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА 
ПІДСТАВІ СВІДОЦТВА ПРО 

ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

- дозволені види діяльності на підставі 

свідоцтва про підприємницьку діяльність 

передбачені класифікатором, затвердженим 

ДПІ; 

- обов’язково сплачувати: ПДФО, ВОМС, ВСС, та 

в деяких випадках - ПДВ; 

ВАЖЛИВО! ПДФО сплачується перед 

початком діяльності. Для розрахунку суми 

ПДФО, що підлягає сплаті, можна 

скористатися калькулятором ДПІ. Якщо 

свідоцтво про підприємницьку діяльність 

дійсне на строк до 3 місяців, ВСС сплачується 

перед придбанням свідоцтва про 

підприємницьку діяльність; 

- строк дії свідоцтва про підприємницьку 

діяльність:  

мінімальний – 1 день (для торгівлі) / 5 днів 

(для послуг та виробничої діяльності);  

максимальний – до кінця календарного року; 

- з питань придбання свідоцтва про 

підприємницьку діяльність потрібно 

звертатись до ДПІ: за телефоном 8 5 2191 777, 

в інтернеті або прибути до відділу 

обслуговування клієнтів; 

- в заяві довільної форми треба вказати: 

* запланований вид діяльності (на кожен вид 

діяльності видається окреме свідоцтво про 

підприємницьку діяльність); 

* строк, протягом якого планується діяльність; 

* у деяких випадках – місце здійснення 

діяльності. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА 
ПІДСТАВІ ДОВІДКИ 

 

- здійснення діяльності на підставі довідки не 

має обмежень за видами діяльності: 

дозволяється здійснювати будь-яку діяльність, 

не заборонену законодавством;  

 

ВИНЯТОК: не дозволяється здійснювати 

діяльність, яка можлива лише за трудовим 

договором, або шляхом створення юридичної 

особи (наприклад, перевантаження морських 

вантажів, діяльність навчальних закладів, 

діяльність підрядника з будівництва 

спеціальних споруд тощо); 

 

- обов’язково сплачувати: ПДФО, ВОМС, ВСС, та 

в деяких випадках - ПДВ; 

 

- строк діяльності необмежений; 

 

- Заява про реєстрацію в реєстрі платників 

податків для провадження діяльності на 

підставі довідки, подається за телефоном 8 5 

2191 777 або через відділ обслуговування 

клієнтів ДПІ; 

 

- заповнюється спеціальна форма заяви 

(REG812), у якій крім зазначення персональних 

даних вказуються: 

* види діяльності згідно КВЕД (якщо видів 

діяльності декілька – декілька кодів із 

позначенням основного виду). 

 

3.2. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ ВІЙНИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ПРАЦЮВАТИ 
САМОСТІЙНО 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1d644110988311ecaf3aba0cb308998c/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.196069/asr
https://www.vmi.lt/evmi/gyventoju-pajamu-mokestis2
https://www.sodra.lt/lt/situacijos/turiu-verslo-liudijima-1
https://www.vmi.lt/evmi/verslo-liudijimu-skaiciuokle?lang=lt
https://www.vmi.lt/evmi/kaip-%C4%AFsigyti-verslo-liudijim%C4%85-
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/391020/Verslo+liudijimu+prasymai+per+Mano+VMI+beta+instrukcija.pdf/6d662b7a-75b1-4bc0-296b-bbd5a9d700f2?t=1607087192744
https://www.vmi.lt/evmi/kokius-mokes%C4%8Dius-reikia-mok%C4%97ti-
https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-draudejams/noriu-sumoketi-imokas/savarankiskai-moku-psd-imokas
https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-draudejams/noriu-sumoketi-imokas/savarankiskai-moku-psd-imokas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F820F4F7EA14/asr
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ІНДИВІДУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА 
ПІДСТАВІ СВІДОЦТВА ПРО 

ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

- до заяви потрібно долучити: 

* документ, що посвідчує особу; 

* Свідоцтво про реєстрацію, видане 

Міграційною службою, а за наявності - 

посвідку на тимчасове або постійне 

проживання. 

* Починаючи з 01.04.2022 року для 

здійснення будівельної діяльності 
потрібно мати Ідентифікаційний код 

особи, яка офіційно працює, який 

видається Соцстрахом. 

 

ДПІ видає свідоцтво про підприємницьку 

діяльність протягом 1–4 робочих днів 

починаючи з дня подання заяви та 

необхідних документів. Після отримання 

свідоцтва про підприємницьку діяльність 

можна розпочинати роботу.  
Більше інформації надається на сайті ДПІ 

(www.vmi.lt).  

ІНДИВІДУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА 
ПІДСТАВІ ДОВІДКИ 

 

 

- до заяви потрібно долучити: 

* документ, що посвідчує особу; 

* Свідоцтво про реєстрацію, видане 

Міграційною службою, а за наявності - 

посвідку на тимчасове або постійне 

проживання. 

 

Діяльність можна розпочинати 

починаючи з дня подання заяви до ДПІ. 

Припинивши діяльність, не пізніше ніж 

протягом 5 робочих днів з моменту 

закінчення діяльності, до ДПІ подається 

заява про припинення діяльності. 

 

 

 

 

Більше інформації надається на сайті ДПІ 

(www.vmi.lt).  

Обов’язок щодо реєстрації платником ПДВ: 

Для біженців війни з України, обов’язок щодо реєстрації платником ПДВ в Литві 

виникає у випадку якщо загальна сума компенсації за товари та/або послуги, 

надані в процесі господарської діяльності в Литві, перевищує 45 000 євро pа рік 

(останні 12 місяців). Також, у випадку перевищення передбаченої Статтею 71(1) 

закону про ПДВ суми в розмірі 14 000 Євро щодо придбання товарів з-за 

кордону. 

 

Більше інформації біженцям війни з України щодо індивідуальної 
підприємницької діяльності надається на сайті ДПІ (www.vmi.lt)  

В
А

Ж
Л

И
В

О
 

https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-draudejams/id/skaidriai-dirbanciojo-id
http://дпі/
http://www.vmi.lt/
http://дпі/
http://www.vmi.lt/
https://www.vmi.lt/evmi/lietuvos-apmokestinamieji-asmenys
https://www.infolex.lt/ta/66285:str71-1
https://www.infolex.lt/ta/66285:str71-1
http://дпі/
http://www.vmi.lt/
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3.3. ЯКЩО ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ В ЛИТВІ, БАЖАЄ ПОЇХАТИ 

В УКРАЇНУ ДЛЯ ЗАХИСТУ СВОЄЇ КРАЇНИ                                                                                     

Громадянин України, який працює в Литві і бажає поїхати в Україну воювати, повинен 

подати роботодавцю письмову заяву у довільній формі про допуск до виконання 

громадянського обов’язку у зв’язку з військовими діями в Україні (частина 4 ст. 137 ТК), 

або подати заяву про надання неоплачуваної відпустки (частина 2 ст. 137 ТК). 

 
Заява про допуск до виконання громадянського обов’язку 

> роботодавець повинен задовольнити заяву про допуск до виконання 

громадянського обов'язку;  

> роботодавець повинен не пізніше наступного робочого дня після звільнення 

працівника з роботи подати до Соцстраху повідомлення, та заповнити форму 

12-SD (причина 05 «неприбуття з дозволу адміністрації»); 

> після подання заяви до Соцстраху, внески ВОМС громадянину України за 

відповідний період не нараховуються. Більше інформації надається на сайті 

Соцстраху (www.sodra.lt);  

> протягом часу, коли громадянин України знаходитиметься в Україні для 

виконання свого громадянського обов'язку, за ним зберігається місце роботи, 

але зарплата не виплачується; 

> період, протягом якого громадянин України відсутній на роботі, 

зараховується до щорічного робочого стажу, відповідно до якого надається 

щорічна відпустка; 

> якщо роботодавець не задовольняє заяву про допуск до виконання 

громадянського обов'язку, можна звернутися до комісії з вирішення трудових 

спорів.  

    Заява про надання неоплачуваної відпустки 

> Неоплачувана відпустка надається лише за згодою роботодавця, її строк не 

обмежений, але узгоджується з роботодавцем; 

> роботодавець повинен подати повідомлення до Соцстраху не пізніше 

наступного робочого дня після початку неоплачуваної відпустки, та 

заповнити форму 12-SD (причина 05 „неприбуття з дозволу адміністрації);  

> після подання заяви до Соцстраху, внески ВОМС громадянину України за 

відповідний період не нараховуються. Більше інформації надається на сайті 

Соцстраху (www.sodra.lt);  

> заробітна плата не виплачується, а при розрахунку тривалості щорічної 

відпустки період неоплачуваної відпустки зараховується лише як 10 робочих 

днів на рік. 

https://www.infolex.lt/ta/368200:str137
https://www.infolex.lt/ta/368200:str137
https://www.infolex.lt/ta/368200:str137
http://сайті/
http://www.sodra.lt/
https://www.vdi.lt/Forms/DGK_kontaktai.aspx
https://www.vdi.lt/Forms/DGK_kontaktai.aspx
https://www.sodra.lt/lt/dokumentai/formos-ir-sablonai-darbdaviams/12-sd-pranesimo-pildymas-ir-pateikimas
http://сайті/
http://www.sodra.lt/
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4. ПРОЖИВАННЯ ТА КОМПЕНСАЦІЇ 

1 

2 

3 

4 

Литовські фізичні та юридичні особи можуть надавати житло 

біженцям війни з України як на підставі договорів оренди, так і 

договорів користування. При безоплатному наданні житла 

укладається договір користування, а при платному — договір 

оренди. 

У випадку, якщо житло біженцю війни з України вже передане в 

(без)оплатне користування без укладення письмового договору, 

його можна укласти в будь-який момент. 

Письмовий договір сторін потрібен також і для отримання 

компенсації. Залежно від того, передбачається надання житла у 

користування на платній чи безоплатній основі, діють різні 
механізми компенсацій, гарантованих державою. У випадку 

укладення договору користування компенсація виплачується 

надавачеві житла (тобто особі, яка безкоштовно надала житло), а в 

разі укладення договору оренди - наймачеві (тобто біженцю з 

України). 

Декларація місця проживання не потрібна біженцям війни з 

України, якщо такої можливості немає або якщо біженець з 

України не бажає декларувати своє місце проживання. Достатньою 

є реєстрація у відділі Міграційної служби або в реєстраційному 

центрі. 
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4.1. БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ (КОРИСТУВАННЯ) ТА 
КОМПЕНСАЦІЇ 

На підставі договору користування житло надається біженцю з України безоплатно 

(стаття 6.629 ЦК). 

1. Форма договору користуванння 

Договір користування може укладатись усно або 

письмово, але для отримання компенсації він повинен 

укладатись в письмовій формі. Проект договору 

користування житловим приміщенням надається в якості 

додатку в п. 4.1.1 цієї пам’ятки. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Строки 

Сторони можуть самостійно погодити строк дії договору 

користування. Договір користування може бути 

укладений як на визначений строк, так і безстроково. 

 

Важливо!  

Надавач житлового приміщення у користування має право 
укласти договір користування лише в тому випадку, якщо він є 
власником або законним розпорядником приміщення і це не 
заборонено іншими договорами (наприклад, договором оренди). 

 

Важливо!  

Компенсація виплачується надавачеві житлового приміщення 
у користування лише з другого місяця та не довше аніж 
протягом 6 місяців, і цей строк не може перевищувати строку 
дії договору користування житлом. 

https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.629
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ukrainiecius-prieme-gyventojai-ir-verslas-kompensacijas-gaus-puse-metu
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ukrainiecius-prieme-gyventojai-ir-verslas-kompensacijas-gaus-puse-metu
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3. Оплата водопостачання, енергопостачання та 
комунальних послуг  

Користувач житла (біженець війни з України) може 
користуватись житловим приміщенням безкоштовно, проте 
він зобов’язаний утримувати житлове приміщення 
(наприклад, оплачувати комунальні платежі, за власний 
кошт усувати поломки тощо), якщо інше не передбачено 
договором користування (стаття 6.636 ЦК).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Право дострокового розірвання договору 
користування 

Надавач житла у користування має право вимагати 
дострокового розірвання договору користування, якщо 
користувач використовує житло не за цільовим 
призначенням, погіршує його стан або передає житло третім 
особам без згоди надавача житла у користування. 

Надавач житла у користування також має право вимагати 
розірвання договору користування, якщо внаслідок 
непередбачених і надзвичайних обставин це житло 
терміново і неминуче потрібне самому надавачу житла у 
користування (частина 2 ст. 6.641 ЦК). 

 

Важливо для тих, хто бажає отримати 

компенсації!  

Однією з основних умов отримання надавачем житла 

компенсації за проживання біженця війни з України є те, що 

надавач житла належним чином сплачує витрати, пов’язані з 

утриманням житла, наприклад комунальні послуги, протягом 

строку надання житла у безоплатне користування та 

протягом строку виплати компенсації. Це положення має 

бути включене в договір. У випадку розміщення біженців з 

України в приміщеннях (наприклад, готелях чи базах 

відпочинку), де зазначені платежі не сплачуються окремо, у 

договорі користування має бути передбачено, що послуги з 

розміщення надаються безкоштовно. 

https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.636
https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.641
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5. Строки повідомлень 

Безстроковий договір користування можна розірвати, 
попередивши іншу сторону за 3 місяці до 
передбачуваного розірвання договору (ч. 1 ст. 6.642 
ЦК), а строковий договір користування може бути 
розірваний шляхом повідомлення іншої сторони не 
пізніше ніж за 1 місяць до передбачуваного розірвання 
договору (частина 2 ст. 6.642 ЦК), якщо в договорі 
користування не передбачено інакше.  

6. Визначення стану житлових приміщень, 
їх повернення та відшкодування збитків 

У разі закінчення строку дії договору користування 

або його дострокового розірвання користувач житла 

зобов'язаний повернути житло його надавачеві у 

стані, в якому воно було отримано, з урахуванням 

нормального зносу, або на умовах, передбачених 

договором. 

 

Рекомендації 

> При укладанні договору користування також 
підготувати акт прийому-передачі, в якому 
конкретно вказати, які речі та якої вартості були 
передані користувачеві житла (наприклад, 2 
комплекти ключів, 3 нових стільці тощо). 

> При переданні житла користувачеві, описати 
недоліки та зношеність житла на момент передачі, а 
також сфотографувати або зняти на відео 
фактичний стан житла та речей, які в ньому 
знаходяться. 

> Також сторони можуть звернутися до судового 
виконавця для встановлення фактичних обставин 
(офіційної фіксації стану приміщення). 

> Поради щодо розміщення людей із тваринами 
викладено на стор. 38 цієї пам’ятки. 

https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.642
https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.642
https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.642
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7. Компенсація 

> Право на компенсацію мають фізичні та юридичні особи 

(крім юридичних осіб публічного права), які надали або 

нададуть право біженцям війни з України тимчасово 

безоплатно проживати у належному їм житлі. 
 

> При наданні житла одному зареєстрованому біженцю з 

війни з України надавачу житла нараховується пільга в 
розмірі 150 Євро на місяць, а надавши житло кожному 
наступному зареєстрованому біженцю війни з України, 
додатково нараховується сума у розмірі 50 Євро за 
кожного наступного зареєстрованого біженця війни з 
України.  

 

> Компенсація призначається за другий і наступні місяці, 
але не більше ніж за 6 місяців з моменту передачі житла 
в користування на підставі договору користування 

(компенсація за перший місяць не виплачується).  
 
Актуальну інформацію про порядок виплати компенсацій 
можете перевірити на (www.socmin.lrv.lt).  

 

Важливо! 

Для отримання компенсації надавач житла у користування 

повинен звернутися до муніципалітету за місцем реєстрації 
такого житла із заявою за формою, затвердженою 
директором адміністрації відповідного муніципалітету, 
разом із підписаним письмовим договором користування. 
Більш детальна інформація надається на інтернет-
сторінці кожного муніципалітету. Муніципалітети також 
надають інформацію в телефонному режимі.  
 
Перелік муніципалітетів Ви можете знайти за посиланням: 
www.lsa.lt/nariai-savivaldybes/ 

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ukrainiecius-prieme-gyventojai-ir-verslas-kompensacijas-gaus-puse-metu
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ukrainiecius-prieme-gyventojai-ir-verslas-kompensacijas-gaus-puse-metu
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ukrainiecius-prieme-gyventojai-ir-verslas-kompensacijas-gaus-puse-metu
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ukrainiecius-prieme-gyventojai-ir-verslas-kompensacijas-gaus-puse-metu
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/UA/kontaktai%20savivaldyb%C4%97se.pdf
http://www.lsa.lt/nariai-savivaldybes/
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4.2. ПРОЖИВАННЯ НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЖИТЛА ТА 
КОМПЕНСАЦІЇ 

1. Форма та зміст договору оренди 

Законом передбачено, що договір оренди на строк понад 1 рік має бути укладений у 
письмовій формі (Стаття 6.478 ЦК). Для отримання одноразової допомоги на 
облаштування житла біженцю війни з України також необхідно укласти письмовий 
договір оренди приміщення на строк не менше 6-ти місяців та зареєструвати його в 
Реєстрі нерухомого майна. У договорі має бути зазначено, скільки осіб, яким надано 
тимчасовий захист, проживає в цьому приміщенні. 
 

З актуальною інформацією про одноразову допомогу на облаштування житла Ви 
можете ознайомитись на сайті МСЗП (www.socmin.lrv.lt). 
 
У договорі оренди має бути зазначено адресу орендованого приміщення, кількість 
кімнат та інших приміщень, площу, інженерно-технічне або інше обладнання, меблі, 
приналежності та умови користування загальними приміщеннями, розмір орендної 
плати та строки здійснення розрахунків, а також порядок оплати комунальних 
послуг (стаття 6.580 ЦК).  

 

Рекомендація 
> При укладанні договору оренди, так само як і при укладанні договору 

користування приміщенням бажано скласти акт прийому-передачі. Більше 
інформації про це надається у «Рекомендаціях» на стор. 32 цієї пам’ятки. У 
випадку виникнення запитань, рекомендуємо звернутись до адвоката або 

помічника адвоката. Адвокати та помічники адвокатів надають безкоштовні  
pro bono консультації (www.advokatura.lt/dla-ukrainciv/). З переліком усіх 

адвокатів та помічників адвокатів Литви Ви можете ознайомитись на сайті 
АЛ (LA) (www.advokatura.lt/irasai/advokatu-paieska/). 

 

 

  
Lorem ipsum dolor sit ametian tellus estaben seru onsectetuer adipiscing elit. Maecenas ream porttitor congue 

massa fusce posuere magna sedaes quasen pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero sit ametiam. 

Commodo magna sed at lorem in nuncea. 

  

2. Оплата 

2.1. У договорі оренди сторони погоджують розмір орендної плати (ст. 6.576 ЦК). 
Орендодавець не має права вимагати сплати орендної плати наперед, за винятком 
орендної плати за перший місяць оренди (частина 5 ст. 6.583 ЦК). 

Рекомендації 

> Здійснюйте оплату шляхом безготівкового розрахунку, оскільки 

у випадку виникнення спору буде простіше довести факт оплати. 

> При розрахунках готівкою оформлюйте розписку про факт 

оплати орендної плати із зазначенням суми та періоду, за який 

здійснюється оплата. 

  

Lorem ipsum dolor sit ametian tellus estaben seru onsectetuer 

https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.678
http://на/
http://www.socmin.lrv.lt/
https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.580
http://www.advokatura.lt/dla-ukrainciv/
http://www.advokatura.lt/irasai/advokatu-paieska/
https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.576
https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.583
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2.2. Оплата водопостачання, енергопостачання та комунальних 
послуг 

Орендар зобов'язаний утримувати орендоване житло в належному стані та 
відшкодовувати витрати на його утримання (комунальні послуги), проводити за свій 
рахунок поточний ремонт, якщо інше не встановлено законом або договором (стаття 
6.493 ЦК). 

Сторони можуть погодити, що орендар оплачує комунальні послуги окремо, або що 
комунальні послуги включаються в загальну орендну плату. 

Рекомендації 

> Зазначити, хто буде оплачувати комунальні послуги – орендар чи 

орендодавець, та який порядок сплати комунальних платежів.  

> Задля уникнення розбіжностей, показники лічильників бажано 

зафіксувати під час прийому-передачі квартири та зазначити їх в 

договорі оренди чи акті прийому-передачі. 
 

  

Lorem ipsum dolor sit ametian tellus estaben seru onsectetuer 

adipiscing elit. Maecenas ream porttitor congue massa fusce posuere 

magna sedaes quasen pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero 

sit ametiam. Commodo magna sed at lorem in nuncea. 

  

3. Строки 

Дія строкового договору оренди закінчується після спливу строку його дії, але 
орендар, який належним чином виконував свої обов'язки, має переважне право на 
продовження договору оренди. Строковий договір оренди житлового приміщення має 
укладатись у письмовій формі (стаття 6.579 ЦК).  
 
Будь-яка зі сторін має право на розірвання безстрокового договору, шляхом 
повідомлення іншої сторони за 3 місяці (договором можуть передбачатись і більш 
тривалі строки повідомлення про розірвання договору, укладеного безстроково). 

Важливо! 

Для отримання одноразової допомоги на облаштування житла, 
біженець війни з України повинен укласти письмовий договір 

оренди приміщення щонайменше на шестимісячний строк. 

  

Lorem ipsum dolor sit ametian tellus estaben seru onsectetuer 

adipiscing elit. Maecenas ream porttitor congue massa fusce posuere 

magna sedaes quasen pulvinar ultricies, purus lectus malesuada 

libero sit ametiam. Commodo magna sed at lorem in nuncea. 

  

4. Право дострокового розірвання договору оренди 

Орендар має право розірвати договір оренди, письмово попередивши про це 
орендодавця за місяць до закінчення строку його дії. Якщо орендодавець не уклав 
договір оренди житла з іншим орендарем, таке попередження може бути відкликане 
(стаття 6.609 ЦК). 

Орендодавець може розірвати договір достроково, якщо орендар користується 
майном із порушенням умов договору, погіршує стан приміщення, не сплачує 
орендну плату протягом 3-х і більше місяців, не сплачує за комунальні послуги, та в 
інших випадках, передбачених договором (стаття 6.611 ЦК).  

У випадку здавання житлового приміщення в безстрокову оренду на комерційних 
засадах, договір оренди може бути розірвано у випадку письмового попередження 
орендаря за 6 місяців. (частина 1 ст. 6.614 ЦК).  

https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.493
https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.493
https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.579
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/lietuva-ukrainai/socialine-parama-ukrainieciams?lang=lt
https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.609
https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.611
https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.614


 

36 

Пам’ятка для біженців війни  
 

>Продовження   

5. Визначення стану житлових приміщень, їх повернення та 
відшкодування збитків 

У разі закінчення строку дії договору оренди або його дострокового розірвання 

орендар зобов'язаний повернути житло орендодавцеві у стані, в якому воно було 

отримано, з урахуванням нормального зносу, або на умовах, передбачених 

договором. 

. 

 

Примітка 
Орендодавець має право вимагати від орендаря завдаток як 

гарантію відшкодування можливих збитків. 

6. Нікчемні умови договору оренди: 

• які встановлюють цивільно-правову відповідальність орендаря без вини;  
• які надають орендодавцю право в односторонньому порядку змінювати умови 

договору оренди;  
• які ставлять права наймача в залежність від кількості членів його сім'ї;  
• які обмежують право орендаря придбавати речі або отримувати послуги від осіб, 

яких орендар обирає на власний розсуд;  
• які надають право орендодавцю вимагати від орендаря негайної сплати орендної 

плати за весь строк оренди, у випадку, якщо орендар не сплачує орендну плату за 
один період;  

• які надають право орендодавцю в односторонньому порядку оцінити стан 
житлового приміщення та констатувати його придатність для проживання;  

• які передбачають більший розмір цивільно-правової відповідальності орендаря, 
ніж фактичний розмір шкоди, завданої орендодавцю (стаття 6.580 ЦК). 

7. Компенсація 

Після укладення договору оренди з біженцем з України компенсація виплачується 

безпосередньо орендареві. Розмір компенсації не може перевищувати розміру 

орендної плати. 

Куди звертатись? 

Біженці війни з України, яким надано статус тимчасового захисту в Литві, можуть 
звертатись до муніципалітетів за задекларованим чи фактичним місцем проживання  
щодо отримання одноразової виплати для облаштування, або щодо часткової 
компенсації орендної плати, або щодо грошової соціальної підтримки. 

Також інформація надається муніципалітетами в телефонному режимі. З переліком 
муніципалітетів Ви можете ознайомитись за посиланням www.lsa.lt/nariai-
savivaldybes/ 

Деякі муніципалітети мають спеціальні калькулятори, користуючись якими можна 
розрахувати розмір часткової компенсації орендної плати. Наприклад, з 
калькулятором муніципалітету м. Вільнюс Ви можете ознайомитись за посиланням 
www.vmb.lt/skaiciuokle/  

https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.580
https://www.lsa.lt/nariai-savivaldybes/
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/images/2022%2003%2016_SADM_vienkartine%20isikurimo%20pasalpa-02.jpg
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/busto%20kompensacija.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/busto%20kompensacija.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/images/2022%2003%2014_Pinigine%20socialine%20parama%20ukrainieciams-02(3).jpg
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/UA/kontaktai%20savivaldyb%C4%97se.pdf
http://www.lsa.lt/nariai-savivaldybes/
http://www.lsa.lt/nariai-savivaldybes/
http://www.vmb.lt/skaiciuokle/
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Які документи потрібно подати? 

> заява встановленої форми, яка подається до муніципалітету, відповідно до 
задекларованого або фактичного місця проживання;  

> для часткової компенсації орендної плати за приміщення потрібно подати договір 
оренди, укладений на строк щонайменше в 1 рік, який необхідно зареєструвати в 
публічному реєстрі; 

> щодо одноразової виплати на обладнання приміщення необхідно подати договір 
оренди, укладений на строк щонайменше в 1 рік, який необхідно зареєструвати в 
публічному реєстрі. 

8. Щодо виселення з житла  

> Для виселення орендаря або користувача з житла у випадку, коли питання 
неможливо вирішити за взаємною згодою, необхідно звертатися до суду з 
позовом про виселення (стаття 6.610 ЦК). У випадку виникнення запитань, 
рекомендуємо звернутись до адвоката або помічника адвоката. Адвокати та 
помічники адвокатів надають безкоштовні  pro bono консультації 
(www.advokatura.lt/dla-ukrainciv/). З переліком усіх адвокатів та помічників 
адвокатів Литви Ви можете ознайомитись на сайті АЛ (LA) 
(www.advokatura.lt/irasai/advokatu-paieska/). 

> Суд розглядає позовні вимоги і вирішує, чи мають особи, про виселення яких 
заявлено позов, правові підстави проживати в конкретному приміщенні (чи є 
вони його власниками, чи мають іншу правову підставу, наприклад, договір 
оренди чи користування). Після отримання виконавчого листа необхідно 
звернутись до судового виконаавця для примусового виконання (виселення). 

> У випадках, визначених законом, виселити наймача чи користувача з житла може 
також і прокурор. 

Важливо! 

> Адміністрації муніципалітетів обробляють отримані дані відповідно 
до правових актів, які регулюють захист персональних даних. 
Адміністрації муніципалітетів так само перевіряють дані  Реєстру 
нерухомого майна про житло, яке є предметом договору оренди або 
користування, та за здавання якого може виплачуватись компенсація. 
 

> Рішення адміністрацій муніципалітетів щодо надання або ненадання 
компенсацій можуть бути оскаржені у порядку, визначеному ЗАС – в 
такому випадку необхідно звертатись до місцевого окружного суду. 

 

> Якщо адміністрація муніципалітету встановить, що інформація, 
необхідна для отримання компенсації, була прихована або надана 
недостовірно, внаслідок чого компенсація була отримана незаконно, 
незаконно отримана сума грошових коштів підлягає поверненню. 
Незаконно отримана компенсація може бути стягнена у порядку, 
передбаченому  ЦПК. 

 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/busto%20kompensacija.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/images/2022%2003%2016_SADM_vienkartine%20isikurimo%20pasalpa-02.jpg
https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.610
http://www.advokatura.lt/dla-ukrainciv/
http://www.advokatura.lt/irasai/advokatu-paieska/
https://www.registrucentras.lt/turtas/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.72290/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.162435/asr
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9. Рекомендації щодо проживання з домашніми тваринами 

> Власник житла має бути попереджений про намір проживання з домашньою 
твариною. Зазвичай у договорі зазначається, що надавач житла у користування 
або орендодавець не заперечує проти проживання домашньої тварини у 
наданому ним приміщенні. 

 

> У договорі сторони можуть передбачити порядок відшкодування можливої 
шкоди, заподіяної тваринами, та домовитися про її розмір. Задля уникнення 
суперечок, зазвичай складається акт прийому-передачі, в якому фіксується 
грошова оцінка і стан меблів, побутової техніки та інших предметів. Інколи 
сторони домовляються про те, що орендар або користувач повинен здійснити 
хімчистку меблів перед виселенням. 

 

> Орендарі, які бажають жити з домашніми тваринами, як правило, сплачують 
вищу орендну плату або залишають заставу (депозит), що дорівнює 2-3 місячній 
орендній платі. 

Додаток – Заява про часткову компенсацію орендної плати   4.2.2. 

Додаток – Заява про виплату одноразової допомоги іноземцеві 
для облаштування житла   4.2.1. 
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5. БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА 

У Литві діє гарантований державою механізм правової допомоги, яким мають право 

скористатися й біженці війни з України. Однак це не єдиний інструмент для 

вирішення проблем правового характеру. З початку війни різні спільноти 

правників, зокрема і АМАЛ (LJAA), не залишилися байдужими і з’явилася не одна 

ініціатива, завдяки якій біженці війни з України можуть безкоштовно 

консультуватися із загальних правових питань. 

  1 ГДПД (VGTP) 

Біженці війни з України мають право отримувати послуги ГДПД (VGTP) згідно з Законом 

про гарантовану державою правову допомогу.  

Існує кілька видів правової допомоги: 

1) Первинна правова допомога – це надання правової інформації, юридичні консультації, 

підготовка документів, призначених державним та комунальним установам тощо. Для 

отримання такої допомоги необхідно звернутися до муніципалітету за місцем проживання 

біженця війни. 

2) Вторинна правова допомога – це підготовка документів, захист та представництво у 

справах, в тому числі у виконавчому провадженні тощо. Для отримання вторинної правової 

допомоги необхідно звертатись до служби ГДПД, або її відділень.   

Більше інформації надається (www.vgtpt.lrv.lt). 

 

  2 АЛ (LA) ТА АМАЛ (LJAA) 

Деякі литовські адвокати та помічники адвокатів надають безкоштовні юридичні послуги 

біженцям війни з України. На сайті АЛ (LA) (www.advokatura.lt/dla-ukrainciv) українською 

мовою надається перелік адвокатів та їхніх помічників, які долучаються до цієї ініціативи. 

Ви можете обрати адвоката або помічника адвоката як за спеціалізацією, так і за місцем 

його знаходження. Перелік усіх адвокатів і помічників адвокатів Литви можна знайти на 

сайті АЛ (LA) (www.advokatura.lt/irasai/advokatu-paieska/). 

 

До надання безоплатної правової допомоги біженцям війни з України долучаються також 

члени АМАЛ (LJAA), зокрема і упорядники цієї пам’ятки. Контакти АМАЛ (LJAA) розміщено 

на її сайті (www.ljaa.org/kontaktai).  

 

https://ljaa.org/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.98693/asr
https://vgtpt.lrv.lt/
https://vgtpt.lrv.lt/lt/iuridichna-dopomoga-ukrayintsiam-teisine-pagalba-ukrainieciams
http://www.advokatura.lt/dla-ukrainciv
http://www.advokatura.lt/irasai/advokatu-paieska/
https://ljaa.org/
http://контакти/
http://www.ljaa.org/kontaktai).
http://www.ljaa.org/kontaktai).
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  3 ІНШІ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

> Юридична клініка Вільнюського університету надає безоплатну правову 

допомогу фізичним особам починаючи з 1998 року, а після початку війни в 

Україні, може допомагати шляхом надання послуг також і біженцям війни з цієї 
країни. Більше інформації надається (www.teisesklinika.lt/ukraina/). 

> Керуючись Законом про правовий статус іноземців, правову допомогу надає  

(www.migracija.lrv.lt).  

Міжнародні організації також активно працюють у цій сфері:  

> Міжнародна організація молодих юристів (AIJA). Більше інформації Ви можете 

знайти на сайті (www.aija.org). 

> Європейська асоціація молодих адвокатів (EYBA). Більше інформації Ви можете 

знайти на сайті (www.eyba.org).  

 

https://teisesklinika.lt/ukraina/
http://teisesklinika.lt/ukraina/
https://www.migracija.lt/
https://www.migracija.lt/
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine
https://www.aija.org/en/about.html
http://www.aija.org/
https://eyba.org/
http://www.eyba.org/
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Джерело [див. 2022-05-22]: https://ndnt.lrv.lt/lt/prasymai 

  

Додаток – Клопотання про встановлення рівня працездатності   2.2.1. 

https://ndnt.lrv.lt/lt/prasymai
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Джерело [див. 2022-05-22]: https://ndnt.lrv.lt/lt/prasymai 

  

Додаток – Клопотання про встановлення рівня інвалідності 
 

  2.2.1. 

https://ndnt.lrv.lt/lt/prasymai
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Додаток – Типова форма трудового договору [LT]   3.1.1. 

Додаток – Клопотання про встановлення 
рівня інвалідності 
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Джерело [див. 2022-06-01]: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a1c38bd25dcf11e7a53b83ca0142260e?jfwid=92zt7ql33 

  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a1c38bd25dcf11e7a53b83ca0142260e?jfwid=92zt7ql33
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  3.1.2. Додаток – Типова форма трудового договору [UA] 
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Джерело [див. 2022-06-01]: https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3626 

  

https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3626
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  4.1.1. Додаток – Договір користування 
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Джерело [див. 2022-06-01]: https://www.vmb.lt/2022/04/06/prasidejo-prasymu-del-kompensaciju-uz-apgyvendintus-ukrainiecius-

registravimas/ 

  

https://www.vmb.lt/2022/04/06/prasidejo-prasymu-del-kompensaciju-uz-apgyvendintus-ukrainiecius-registravimas/
https://www.vmb.lt/2022/04/06/prasidejo-prasymu-del-kompensaciju-uz-apgyvendintus-ukrainiecius-registravimas/
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Додаток – Заява про компенсацію за розміщених іноземців   4.1.2. 
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Джерело [див. 2022-06-01]: https://www.vmb.lt/2022/04/06/prasidejo-prasymu-del-kompensaciju-uz-apgyvendintus-ukrainiecius-

registravimas/ 

  

https://www.vmb.lt/2022/04/06/prasidejo-prasymu-del-kompensaciju-uz-apgyvendintus-ukrainiecius-registravimas/
https://www.vmb.lt/2022/04/06/prasidejo-prasymu-del-kompensaciju-uz-apgyvendintus-ukrainiecius-registravimas/
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Додаток – Запит на компенсацію за надання житла іноземцям   4.1.3. 

 

ASMENS, KURIS KREIPIASI DĖL PARAMOS 1 

Vardas                            
 

Pavardė                           
 

Asmens kodas             
Gimimo data*           

* Pildoma tik tuo atveju, jeigu asmuo, kuris kreipiasi dėl kompensacijų nėra Lietuvos Respublikos pilietis (-ė) ir neturi asmens 
kodo. 
1 Jei kreipiasi fizinio asmens atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys. Jei kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo, 
įrašomi atstovo vardas ir pavardė. 
 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas2 

 
Telefono ryšio Nr. 

El. pašto adresas 
 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas3 Telefono ryšio Nr. 

El. pašto adresas 

 
Juridinio asmens pavadinimas  
 

Kodas 

Buveinės adresas Telefono ryšio Nr. 
El. pašto adresas 

2 Duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. 
3 Nurodomas tik tuo atveju, jeigu asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba jo faktinė gyvenamoji vieta nesutampa su 
deklaruota gyvenamąja vieta 
 

__________________ miesto savivaldybės administracijai 
 

PRAŠYMAS 
GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ BŪSTO SUTEIKIMĄ UŽSIENIEČIAMS  

20__ m. ____________ ___ d. 
 

 
Prašau skirti kompensaciją, priėmus užsieniečius, pasitraukusius iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių 

veiksmų Ukrainoje (toliau – kompensacija), man nuosavybės priklausančiame Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise 
valdomame būste, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, ar kitos 
gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims), viešbučių paskirties, poilsio paskirties, gydymo paskirties, 
administracinės paskirties, pagalbinio ūkio paskirties, kitos (sodų) paskirties patalpas (atitinkantį pabraukti), adresu 
_________________________________________________________________________________, unikalus numeris ______________________________ 
neatlygintai naudotis panaudos pagrindais, panaudos sutarties, sudarytos 20__ m. ____________ ___ d. Nr.______ pagrindu, 
šiems asmenims: 

 
I. DUOMENYS APIE ASMENIS 

 
Vardas                          

 
Pavardė                          
Asmens kodas (suteiktas Lietuvoje)            
Gimimo data*           
ILTU kodas           

* Pildoma tik tuo atveju, jeigu asmuo neturi asmens kodo. 
 

Vardas                          
 

Pavardė                          
Asmens kodas (suteiktas Lietuvoje)            
Gimimo data*           
ILTU kodas           
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Джерело [див. 2022-06-01]: https://palanga.lt/kompensacijos-uz-busto-suteikima-uzsienieciams-pasitraukusiems-is-ukrainos-del-rusijos-

federacijos-kariniu-veiksmu-ukrainoje/9329 

  

https://palanga.lt/kompensacijos-uz-busto-suteikima-uzsienieciams-pasitraukusiems-is-ukrainos-del-rusijos-federacijos-kariniu-veiksmu-ukrainoje/9329
https://palanga.lt/kompensacijos-uz-busto-suteikima-uzsienieciams-pasitraukusiems-is-ukrainos-del-rusijos-federacijos-kariniu-veiksmu-ukrainoje/9329
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Додаток – Заява про виплату одноразової допомоги іноземцеві для 
облаштування житла 

 

  4.2.1. 
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Джерело [див. 2022-06-01]]: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/uzsienieciu-integracija/teises-aktai-4?lang=lt 

 

 

 

  

 

 

3. 

4. 

 
 Kiti dokumentai (nurodykite pridedamus dokumentus ar jų kopijas ir lapų skaičių; pildoma tiek 

eilučių, kiek reikia): 

1. 

2. 

3. 

4. 

___________________________     _____________________ 

(užsieniečio parašas)        (vardas, pavardė) 

 

Prašymas dėl vienkartinės išmokos įsikurti užsieniečiui skyrimo Nr. ____________________ 

gautas _______________________ 

(gavimo data) 

 

Tinkamą pažymėkite X: 

 

 Pateikti visi reikalingi dokumentai 

 

 Nepateikti visi vienkartinei išmokai įsikurti užsieniečiui skirti reikalingi dokumentai (pildoma 

tiek eilučių, kiek reikia): 

 

Eil. 

Nr. 
Nepateiktas dokumentas 

Nepateikto 

dokumento 

pateikimo 

data 

Dokumentą priėmusio 

darbuotojo 

vardas, pavardė, parašas 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Prašymą dėl vienkartinės išmokos įsikurti užsieniečiui skyrimo priėmė: 

 

________________________________________________________________________ 

(savivaldybės administracijos darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/uzsienieciu-integracija/teises-aktai-4?lang=lt


 

  63 

Пам’ятка для біженців війни  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток – Заява про часткову компенсацію орендної плати   4.2.2. 
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Джерело [див. 2022-06-01]]: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Busto-nuomos-mokescio-dalies-kompensacijos-skyrimas?lang=lt,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Busto-nuomos-mokescio-dalies-kompensacijos-skyrimas?lang=lt
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Джерело [див. 2022-06-01]]: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Busto-nuomos-mokescio-dalies-kompensacijos-skyrimas?lang=lt,  

  

https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Busto-nuomos-mokescio-dalies-kompensacijos-skyrimas?lang=lt
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Упорядники 

Ліна Алкснєнє 

Адвокат, 

Членкиня АМАЛ 

 
 

Евеліна Кізнє 

Адвокат,  

Віцепрезидентка АМАЛ,  

Членкиня правління  

 
 

 

Іна Антанішкітє 

Помічниця адвоката, 

Членкиня АМАЛ 

 
 

Антанас Йонікайтіс 

Адвокат,  

Голова ради АМАЛ 

 
 

Міндаугас Кукайтіс 

Адвокат, 

Голова Ради адвокатів 
Адвокатури Литви 

 
 

Др. Едвінас Мешкіс 

Адвокат, 

Президент АМАЛ,  

Голова правління 

 

 
 

Рената 
Рінкєвічютє-Янчаускєнє 

Помічниця адвоката,  

Членкиня АМАЛ 

 
 

Крістіна Удрієнє 

Адвокат, 

Членкиня АМАЛ 

 
 

Довілє Урнікєнє 

Юристка,  

Кандидатка в члени АМАЛ 

 
 

Проф. Др. Іґнас Вєгєлє 

Адвокат,  

Член почесного суду  

Адвокатури Литви,  

Почесний член АМАЛ 

 
 

Юстас Віліс 
Адвокат,  

Член Ради Адвокатури Литви, 
Член АМАЛ 

 
 

Едіта Каірюкштє 

Помічниця адвоката, 

Членкиня АМАЛ 
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Аліна Біссєрская-Рузґє 

Юристка,  

Кандидатка в члени АМАЛ 

 
 

Упорядники 

Мартіна Блєкайтєнє 

Юристка,  

Кандидатка в члени АМАЛ  

 
 

Наталья Дробітко 

Помічниця адвоката, 

Членкиня АМАЛ 

 
 

Даумантє Хінц 
Помічниця адвоката, 

Членкиня АМАЛ 

 
 

Юлія Калпокієнє 

Помічниця адвоката,  

Членкиня АМАЛ 

 
 

Єва Курітє 

Адвокат, 

Членкиня АМАЛ 

 
 

Сандра Марцінкєнайтє-
Венскієнє 

Адвокат, членкиня АМАЛ 

 
 

Павел Новікєвіч 

Помічник адвоката,  

Член АМАЛ  

 
 

 

Юстє Стонкутє 

Помічниця адвоката,  

Членкиня АМАЛ 

 
 

Сіґіта Стукайтє 

Адвокат,  

Членкиня АМАЛ 

 

 
 

Анджеліка Шакінєнє 

Юристка,  

Кандидатка в члени АМАЛ 

 
 

Йокубас Мейдус 

Юрист,  

Кандидат в члени АМАЛ  
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Асоціація молодих адвокатів Литви 

 
Організація, яка об'єднує адвокатів та 

помічників адвокатів віком до 45 років, 

однією з цілей якої є популяризація 

правової освіти. 

 

Більше інформації: www.ljaa.org  

 

Адвокатура Литви 

 

Незалежна організація, яка об’єднує, 

координує, представляє, контролює та 

реалізує адвокатське самоврядування. 

 

Більше інформації: www.advokatura.lt  

 

Подяка 

Висловлюємо щиру подяку всім, хто долучився до підготовки цієї пам’ятки, а також 

усім установам та організаціям, які підготували первинну інформацію, узагальнену 

в цій пам’ятці. 

 

                            разом з                                  

Дякуємо спонсорам, які підтримали ідею 

створення цієї пам’ятки: 

http://www.ljaa.org/
http://www.advokatura.lt/

