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Поширені запитання вимушених переселенців з України 
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Питання 1. Я - вимушений переселенець з України, який шукає притулок в Ірландії. Що я повинен 
робити або як мені вчинити?   

В. 1. Загальну інформацію див. на сайті https://www.irishimmigration.ie/faqs-for-ukraine-nationals-and-
residents-of-ukraine/.  

Як у українця, який прибув до Ірландії, у вас є 90 днів до того, як вам потрібно буде врегулювати свій 
статус. Ірландія є країною ЄС і співпрацює з ЄС для активації Директиви ЄС про тимчасовий захист - 
надзвичайного стану, розробленого для швидкого і гуманного реагування на масове переміщення 
українського населення.  

 

Як тільки ця робота буде завершена, подробиці будуть опубліковані на сайті irish immigration.ie. тим 
часом, якщо вам це необхідно, переміщені громадяни, які прибувають з України, можуть отримати 
житло в IPAS. Ви також можете знайти власне житло. 

 

Питання 2. Я - вимушений переселенець з України, і мені ніде зупинитися в Ірландії. Де я можу 
знайти допомогу?  

 

В. 2. Якщо ви прибуваєте в аеропорт, будь ласка, повідомте про себе в імміграційну службу, яка 
потім доставить вас у відділ прикордонного контролю. Відділ прикордонного контролю від вашого 
імені зв'яжеться з IPAS, який, в свою чергу, організовує для вас розміщення і транспорт. 

 

Якщо ви вже прибули до Ірландії, будь ласка, напишіть на електронну пошту 
Ukrainetempaccom@equality.gov.ie, і вам допоможуть. 

 

Питання 3. Я проживаю в Ірландії і хочу запропонувати житло вимушеним переселенцям з 
України. Що мені робити? 

 

В. 3. Будь ласка, знайдіть всю інформацію про обіцянки надати житло в реєстрі обіцянок 
ірландського Червоного Хреста: https://registerofpledges.redcross.ie або зателефонуйте 01 642 4600. 
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Питання 4. Я громадянин України / Ірландії, який проживає в даний час в Ірландії. Які документи 
мені потрібні, щоб ввезти з України в Ірландію дітей, батьки яких повинні залишитися в Україні? 
До кого мені звернутися?  

 

В. 4 Будь ласка, зв'яжіться з Міністерством юстиції за телефоном +353 (0) 1 6028202 .  

 

Питання 5. Я є роботодавцем недавно прибулих вимушених переселенців з України / біженців. Чи 
можу я сам забезпечити їх проживання в готелі або вони повинні скористатися житлом IPAS? 

 

В. 5 будь-який роботодавець може розміщувати своїх співробітників в приватному порядку, якщо 
житло відповідає затвердженому стандарту. Однак працівникові необхідно буде отримати номер 
PPS. Будь ласка, перегляньте відповідь на запитання 12 нижче щодо номерів PPS. 

 

Питання 6. Як записати до школи новоприбулих українських дітей? 

 

В. 6 служба підтримки освіти Tusla може допомогти вам знайти школу для вашої дитини / дітей. 
Контактну адресу електронної пошти для кожного регіону див.нижче. 

 

https://www.tusla.ie/tess/get-in-touch/#EWO 

 

Питання 7. Як я можу отримати термінові ліки та / або медичну допомогу? 

 

В. 7 Якщо на місці є підтримка НУО, зверніться до них з будь-якими медичними питаннями. У разі 
відсутності НУО, будь ласка, зверніться за допомогою до керівництва Центру. 

 

Якщо вам потрібен негайний доступ до медичної допомоги або ліків, а також з будь-яких питань про 
ваші права, послуги або про те, як отримати доступ до медичних або соціальних послуг HSE у вашому 
районі, ви можете зателефонувати в HSE Live (HSE) на www.hse.ie або за телефоном 00 353 1 240 
8787. 

 

Питання 8. Я-вимушений переселенець з України, тимчасово проживаю у представника 
громадськості, але незабаром мені буде потрібно житло? 

 

https://www.tusla.ie/tess/get-in-touch/#EWO
http://www.hse.ie/
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В. 8. Будь-яка людина, яка тимчасово проживає у друзів або родичів, може запросити доступ до 
житла IPAS електронною поштою ukrainetempaccom@equality.gov.ie або може піти в City West 
Campus, Saggart, Co. Дублін. 

 

Питання 9. Як я можу отримати доступ до своїх фінансів і банків в Україні? 

 

В. 9. PAS займається питаннями, пов'язаними з розміщенням, і тому не може давати консультації з 
питань українських банківських рахунків. Будь ласка, зверніться до Центрального банку Ірландії за 
адресою enquiries@centralbank.ie. 

 

Питання 10. Я представник громадськості. Що я можу зробити, щоб допомогти українським 
біженцям? 

 

В. 10. Будь ласка, знайдіть всю інформацію про допомогу українцям в реєстрі обіцянок ірландського 
Червоного Хреста: https://registerofpledges.redcross.ie або зателефонуйте за номером 01642 4600. 

 

Питання 11. Чи повинен я проходити карантин у будь-яких центрах розміщення IPAS? 

 

В. 11 для новоприбулих в будь-які центри розміщення IPAS більше немає необхідності проходити 
карантин. 

 

Питання 12. Чи можу я працювати в Ірландії, коли приїду, і яка фінансова підтримка буде Мені 
доступна, поки я шукаю роботу? 

 

В. 12. Згідно з Директивою про тимчасовий захист, вимушені переселенці з України мають право 
працювати і отримувати виплати соціального забезпечення в Ірландії. Для цього вам потрібен номер 
PPS, який може бути організований для вас після прибуття в Ірландію. Детальна інформація про 
соціальне забезпечення від DSP тут:  
https://www.gov.ie/en/publication/abf3e-social-welfare-supports-for-ukrainian-citizens-arriving-in-
ireland-under-the-temporary-protection-directive/. 

 

Питання 13. Яку допомогу і підтримку я можу отримати при пошуку власного житла? 

 

В. 13. Згідно з Директивою про тимчасовий захист, вимушені переселенці з України мають право на 
отримання соціальної допомоги. Для цього вам потрібен номер PPS, який може бути організований 

mailto:enquiries@centralbank.ie
https://www.gov.ie/en/publication/abf3e-social-welfare-supports-for-ukrainian-citizens-arriving-in-ireland-under-the-temporary-protection-directive/
https://www.gov.ie/en/publication/abf3e-social-welfare-supports-for-ukrainian-citizens-arriving-in-ireland-under-the-temporary-protection-directive/
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для вас після прибуття в Ірландію. Детальна інформація про соціальне забезпечення від DSP тут: 
https://www.gov.ie/en/publication/abf3e-social-welfare-supports-for-ukrainian-citizens-arriving-in-
ireland-under-the-temporary-protection-directive/. 

 

Питання 14. Чи можу я ввезти в Ірландію з України домашню тварину? 

 

В. 14. Під час поїздки в країну ЄС або Північну Ірландію ваш домашній тварина потребує: 

● мікрочіп 
● діюче щеплення від сказу 
● сертифікат здоров'я тварини або дійсний паспорт тварини, який приймається в країні, куди ви 

прямуєте 
● обробка від стрічкових черв'яків для собак, якщо ви подорожуєте безпосередньо до 

Фінляндії, Ірландії, Північної Ірландії, Норвегії або Мальти. 

Ці вимоги також поширюються на собак-помічників. 

Зверніть увагу, що багато центрів тимчасового екстреного житла не приймають домашніх тварин, і це 
може призвести до тривалого очікування доступу до тимчасового житла від IPAS. 

Деякі корисні контакти 

● Ірландський Червоний Хрест: https://registerofpledges.redcross.ie або зателефонуйте за 
номером 01642 4600. 

● Міжнародний офіс захисту Телефон: +353 1 602 8000 Електронна пошта: info@ipo.gov.ie. 
● Інформація для громадян: 0818 074 000 9 ранку-8 вечора 
● Управління охорони ЗДОРОВ'Я HSE: www.hse.ie або за телефоном +353 1 240 8787. 
● Департамент соціального захисту: www.gov.ie/DSP/Ukraine 
● Посольство України: 16 Elgin Road, Ballsbridge, Dublin 4. D04 NY31 
● Телефон +353 (0) 1 668 5189. 
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