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Информация для прессы

В городе и обществе

Латвия предоставляет проживание, питание и другую помощь гражданам Украины, покинувшим Украину из-за военного
конфликта, сообщает Министерство внутренних дел.
Чтобы граждане Украины могли находиться и работать в Латвии, им будут выдаваться долгосрочные визы с правом на
трудоустройство в Латвии.
Отправляясь в Латвию, просим граждан Украины не забывать проездные документы. Отсутствие проездных документов не
будет препятствием для въезда граждан Украины в Латвию.
Отсутствие медицинских документов (действующего сертификата о вакцинации или перенесенной болезни, теста на Covid19) не будет препятствием для въезда граждан Украины в Латвию.
Если по прибытии на территорию Латвии вам или члену вашей семьи требуется неотложная медицинская помощь,
сообщите об этом сотруднику Государственной пограничной охраны, работающему в пункте пересечения границы, или
звоните по номеру 113.

Прибытие в Латвию через пограничные пункты (внешняя граница, аэропорт):
Пограничный контроль будет проводиться для лиц, въезжающих с биометрическими паспортами, а лицам, имеющим
другие проездные документы, будут выдаваться визы для въезда в Европейский Союз. Если у человека нет проездного

документа, его личность будет устанавливаться в сотрудничестве с компетентными учреждениями Украины.
Граждане Украины, не имеющие места жительства в Латвии, информируют должностное лицо Государственной
пограничной охраны о необходимости помощи.
Пересекая границу Латвии, свяжитесь с Фондом интеграции общества по круглосуточному телефону, чтобы получить
помощь (вид на жительство, жилье, место работы, питание, медикаменты, образование): +37127380380

Контактная информация
Управление по делам гражданства и миграции
Чтобы получить более подробную информацию о процедуре оформления и получения долгосрочной визы, звоните по
этому телефону:
+371 67209400 (с понедельника по четверг 8:30–16:00; по пятницам 9:00–15:00)

Государственная погранохрана
Информация о пересечении границы доступна круглосуточно по телефонам:
+37167913569
+37167913568

Інформація щодо в'їзду до та перебування в Латвії



Латвійська держава забезпечить проживання, харчування та іншу допомогу громадянам України, які виїжджають з
України у зв'язку з військовим конфліктом.
Для перебування та працевлаштування в Латвії, громадянам України будуть видаватися довгострокові візи з правом
працювати в Латвії.
Відсутність медичних документів (сертіфікат вакцинациї, тест на Covid-19) не буде перешкодою для громадян України
для в’їзду до Латвії.
Якщо під час прибуття на територію Латвії вам або члену вашої сім’ї потрібна термінова медична допомога, повідомте
про це співробітника Держприкордонслужби, який працює на пункті пропуску кордону, або за номером 113.

Під час прибуття через пункти пропуску (зовнішній кордон, аеропорт)
Для осіб, які в’їжджають з біометричними паспортами, прикордонні перевірки, а візи будуть видаватися особам, які
мають інші проїзні документи, але не мають візи для в’їзду до Європейського Союзу. Якщо особа не має проїзного
документа, її ідентифікують у співпраці з компетентними органами України.
Громадяни України, які не мають місця для проживання в Латвії, повинні повідомити працівників
Держприкордонслужби про необхідність допомоги.
При перетині кордону Латвії, звертайтеся 24/7 до Фонду інтеграції суспільства за цілодобовим
телефоном: +37127380380, там Ви зможете отримати інформацію про всі види підтримок (посвідки на проживання,

місце проживання, робочі місця, харчування, медикаменти, школи для дітей, та інше)

Де отримати інформацію?
Про порядок подачі документів на візу та оформлення довгострокової візи:

+371 67209400 (понеділок-четвер 8:30-16:00; п'ятниця 9:00-15:00)
За перетин державного кордону: +371 67913569, +371 67913568 (24/7)
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