
Колективний захист українців у Норвегії 
 
Громадяни України, які подають заяву про надання захисту у Норвегії, отримують тимчасовий 
колективний захист строком на один рік. Термін дії захисту може бути продовжено. 
 
Надання колективного захисту означає, що Директорат у справах іноземців (UDI) не розглядає 
необхідність у захисті в індивідуальному порядку, а надає усім українцям, що втекли від війни в Україні, 
а також членам їх сімей, груповий захист. Таким чином забезпечується прискорення надання допомоги 
українцям. 
 
Особи, які можуть отримати колективний захист 
 
Якщо Ви бажаєте, то Ваша заява про надання захисту може бути розглянута в індивідуальному 
порядку. Коли Ви отримуєте колективний захист, розгляд Вашої особистої заяви зупиняється. Зверніть 
увагу, що особиста заява не буде розглянута, поки діє колективниі захист. 
 
У тому випадку, коли підстав для надання колективного захисту більше немає, Вам повідомлять, що Ви 
маєте право на розгляд заяви про надання захисту в індивідуальному порядку, якщо Ви цього бажаєте. 
 
Як документально підтвердити Вашу особу 
 
Норвезькі органи влади мають точно знати, хто Ви, для того, щоб надати Вам колективний захист. 
Підтвердити Вашу особу Ви можете за допомогою таких документів: 
 

• Ваш паспорт (біометричний або не біометричний) 

• Національне українське посвідчення особи 

• Інші документи, наприклад, свідоцтво про народження або прострочений паспорт 
 
Якщо у Вас немає документів, що засвідчують особу, то поліція має провести додаткові перевірки для 
встановлення Вашої особи. 
 
Якщо Ви маєте захист в Україні, то окрім підтвердження Вашої особи Ви повинні надати документи, що 
підтверджують наявність у Вас дозволу на перебування та захист там. 
 
Ваші права та обов´язки після отримання колективного захисту 
 

• Дозвіл має обмежений термін дії і надається на один рік з можливостю продовження на такий же 
термін, у сукупності не більше трьох років. 

• Ви маєте право на медичну допомогу у системі державної охорони здоров`я. Більш докладна 
інформація за посиланням: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere/ 
Інформація подана українською на російською мовами. 

• Ви маєте право на працевлаштування у Норвегії. 

• Ваші діти мають право на місце у дитячому садку та отримання освіти у школі. 

• Особи віком від 18 до 55 років мають право та обов´язок брати участь у інтродукційній програмі, 
що включає, зокрема, вивчення норвезької мови та суспільствознавства. Особи старші за 55 
років також мають право на участь у інтродукційній програмі. З питаннями щодо цього слід 
звертатися до адміністрації комуни за місцем проживання. Інформацію про інтродукційну 
програму різними мовами можна знайти на сайті Директорату з питань інтеграції та 
різноманітності (IMDI): https://www.imdi.no/om-imdi/brosjyrer-handboker-og-veiledere/velkommen-til-
introduksjonsprogram/ 

• Члени Вашої сім´ї, на яких не поширюється постанова про надання колективного захисту, 
можуть подавати клопотання про воз´єднання сім´ї та в´їзд до Норвегії у загальному порядку. 
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• Колективний захист не дає підстав для отримання дозволу на постійне проживання протягом 
перших трьох років. Після закінчення трьох років Ви можете отримати тимчасовий дозвіл на 
проживання, який дає підстави для подальшого отримання дозволу на постійне проживання. 

• Ви зобов´язуєтеся говорити правду. У разі надання невірної інформації або приховування 
інформації, що має суттєве значення для отримання Вами дозволу, Ви можете втратити дозвіл. 

 
Вам надаватиметься нова інформація за мірою її надходження. 


