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ЛАСКАВО ПРОСИМО В АЛБАНІЮ
Інформація для осіб переміщенних з України в Албанію
Що потрібно знати для вашого в’їзду в Албанію:
 Віза не потрібна
 Немає котролю на кордоні чи тестів стосовно Covid-19
Що потрібно знати для вашого перебування в Албанії:

Варіант I:
Рішенням н-р 169 від 18.03ю2022 уряд Албанії надав право перебувати в Албанії на період
до одного року без оформлення посвідки на проживання.
Тільки у випадку якщо ви знайдете можливість працевлаштування в Албанії, необхідно
подати заявку для отримання особливої посвідки на проживання відповідно до виду вашого
працевлаштування.

Варіант II:
В будь якому випадку ви можете просити тимчасовий захист (притулок). Рішенням РРМ
(VKM) н-р.173, від18.03.2022,набрав чинності тимчасовий захист дійсний на період до
одного року (1 рік).
Громадяни України котрі прибули на територію Албанії до винесення і погодження рішення
РРМ можуть отримати тимчасовий захист, котрий почне діяти з моменту подання заявки.
Важливо, у випадку якщо ви бажаєте підлягати тимчасовому захисту, висловіть свою волю
в момент в'їзду на територію Албанії.

Набувачі тимчасового захисту:

 Громадяни України.
 Особи без громадянства.
 Особи котрим був наданий
Міжнародний захист в
Україні.
 Громадяни України в котрих
закінчився термін
перебування в Албанії.

Право на
Албанії:

перебування

 Громадяни України
мають право в’їхати і
перебувати на території
Албанії без посвідки на
проживання в
Республіка Албанія на
термін до одного року (1
рік).

в

Права:
 Перебувати на території
Республіка Албанія
 мати елементарні умови
проживання
 отримати медичну допомогу
 отримати доступ до
доуніверситетської освіти
 практикувати свободу
волевиявлення, в також
релігійних переконань

Обов’язки:
-

-

Поважати правову базу
Не покидати територію Албанії
незаконно
Залишати територію згідно з
умовами і критеріями
передбачаними Албанським
законодавством.

 працевлаштування та
професійне навчання
 юридична допомога
гарантована державою
 возз'єднання сім'ї
 посвідка на проживання

Законні права осіб що перебувають в статусі тимчасового захисту:


Медична допомого надається безкоштовно в усіх медичних центрах і державних
лікарнях. https://shendetesia.gov.al; https://qsut.gov.al



Для обов'язкової та середньої освіти гарантується безкоштовна державна освіта.
https://arsimi.gov.al/



Професійне навчання в державних центрах професійної підготовки
(https://puna.gov.al)



Заявка на працевлаштування подаєтся в Національному агентстві з питань
зайнятості та кваліфікаціїhttps://akpa.gov.al) у співпраці з Управлінням з питань
притулку, іноземців та громадянства (https://mb.gov.al)



Юридична допомога надається Директоратом безкоштовної правової допомоги
(https://ndihmajuridike.gov.al)

Звертайтесь до органів влади в разі:
 Подорожуєте з дитиною, літньою
особою або з людиною з особливими
потребами
 Маєте родичів в Албанії / ЄС
 В пошуках вашої родини
 Вам не виповнилося 18 років і ви без
супроводу батьків або будь кого
іншого
 Потребуєте в медичній допомозі,
маєте певну інвалідність або особливі
потреби
 Ви пораненні, вам погрожують,
змушують або тиснуть для здійснення
дій проти вашої волі з боку
незнайомих людей або когось, кого ви
знаєте
 Хтось пропонує вам допомогу в обмін
на послуги.

Задля вашої безпеки:
 Інформуйте вашу родину, а також
друзів стосовно вашого
місцеперебування протягом усього
часу
 Будьте обережні коли вам
пропонують допомогу незнайомці
за межами офіційних каналів
 Зберігайте документи та
фотографуйте їх. Нікому не
віддавайте документи та телефон
 В разі небезпеки телефонуйте на
безкоштовний номер порятунку
112,
 Ніколи не діліться своєю особистою
інформацією чи фотографіями з
незнайомими людьми в Інтернеті.

Можете звертатися в будь-який момент в
Управління з питань притулку, іноземців та
громадянства Міністерства внутрішніх справ.
Важлива
інформація
та будь
контакти:
За
додатковою
інформацією,
ласка,
перейдіть за посиланням https://mb.gov.al
Безкоштовні номера телефонів
 Служба порятунку
112
 Поліція
112
 Швидка медична допомога і служба для COVID-19
127
 Пожежна охорона
128
___________________________________________________________



Міжнародний аеропорт Тирани “Мати Тереза”
Втраченні і знайдені валізи і речі в аеропорті

+355 4 2381 800
+355 4 2381 681

Міжнародні організації в Албанії
 УВКБ ООН (UNHCR)
 МОМ (IOM)

+355 69 7074 254 (Гаряча лінія)
+355 4 2257 836/7

Нвціональні Організації
 КАРІТАС (CARITAS)
 Червоний Хрест в Албанії

+355 4 2230 088
+355 4 2257 532

Посольство України в Тирані:






Адрес: вул. Вільна Україна 5,1001, Тирана Албанія (Rruga Ukraina e Lirë 5, 1001,
Tiranë, Shqipëri)
Тел: +355 4 4505 535
Мобільний & WhatsApp: +355 69 489 8865
Emails: emb_al@mfa.gov.ua; ukr.emb.albania@gmail.com;
Website: https://albania.mfa.gov.ua

