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Ласкаво просимо до Кнівсти – Välkommen till Knivsta 
Кнівста – центральне містечко в однойменному невеличкому 
муніципалітеті, який розташований серед лісів та озер і одночасно поблизу 
двох великих міст. До Уппсали можна дістатися потягом всього за 10 
хвилин, а до столиці Стокгольма – за 30 хвилин.  

Посвідка на проживання та житло - Uppehållstillstånd och boende 
Громадяни України, які можуть пред'явити дійсний біометричний паспорт на шведському 
кордоні, мають право в'їхати до Швеції та перебувати в країні протягом 90 днів без візи. 
Українці, які бажають залишитися в країні на довший термін, можуть подати заяву про 
захист до Шведського міграційного управління та отримати посвідку на проживання 
відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист. Шведське міграційне агентство 
допоможе вам отримати їжу та житло. Щоб дізнатися більше, відвідайте вебсайт 
(англійською): www.migrationsverket.se/english. Тут ви також отримаєте інформацію, як 
подати заяву на отримання посвідки на проживання та куди звернутися, якщо у вас 
виникнуть додаткові питання. 

Охорона здоров’я - Hälso- och sjukvård 
Якщо ви або інші члени родини захворіли та потребуєте медичної консультації, 
зателефонуйте за номером 1177 або +46 771-11 77 00 для розмови з медсестрою. Медсестра 
також проінформує, куди ви можете звернутися по допомогу в разі потреби. Якщо ви або 
хтось інший захворіли або отримали травму, ви також можете звернутися до медичного 
центру (vårdcentral).  Запис на прийом проводиться по телефону. Вартість відвідування 
центру – 50 шведських крон. 
 
Якщо ви чи хтось інший захворіли або отримали серйозну травму, яка потребує термінової 
допомоги, ви можете відвідати відділення невідкладної допомоги в лікарні. Медичний 
персонал вирішить, чи потрібна вам негайна допомога. Вартість відвідування відділення 
невідкладної допомоги – 500 шведських крон. 
 
У разі невідкладних стоматологічних проблем ви можете звернутися до стоматологічної 
клініки Folktandvården. Стоматолог приймає остаточне рішення, чи потрібна вам негайна 
допомога. Вартість відвідування – 50 шведських крон. 
 
Діти та молодь до 18 років, які мають посвідку на проживання відповідно до Директиви ЄС 
про тимчасовий захист, отримують медичну та стоматологічну допомогу безкоштовно. 
Усі, кому виповнилося 12 років, можуть отримати безкоштовне щеплення проти COVID-19. 
Записатися на вакцинацію можна за телефоном +46 18-617 35 00. 
 
За додатковою інформацією звертайтеся до www.1177.se/english. 

Школа та дитячий садок - Skola och förskola  
Діти віком до 18 років, які мають дозвіл на проживання у Швеції, мають право на навчання 
в школі чи дошкільному закладі. Для оформлення заяви потрібно заповнити форму, яку ви 
можете знайти за посиланням (шведською та українською мовами): 
https://knivsta.se/forskola-och-skola/ny-i-svensk-skola. 
 
Заповнену форму можна відправити поштою на адресу: 

https://www.migrationsverket.se/English/Startpage.html
http://www.1177.se/english
https://knivsta.se/forskola-och-skola/ny-i-svensk-skola
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Knivsta kommun, 741 75 Knivsta 
 
Форму також можна залишити на рецепції Муніципалітету Кнівсти за адресою:  
Centralvägen 18  
Години роботи: понеділок - четвер 8:30 - 16:00, п’ятниця 8:30 - 15:00. 

Відкритий дитячий садок для дітей до 6 років - Öppen förskola för barn under 6 
år 
Разом з батьками діти віком до 6 років можуть відвідувати відкритий дитячий садок 
Fröhuset. Це безкоштовно, попередня реєстрація непотрібна. Більше інформації та години 
роботи відкритого дитячого садка можна дізнатися тут: https://knivsta.se/frohuset 

Зустрічі для дорослих - Mötesplats för vuxna 
Особи віком від 18 років можуть безкоштовно відвідувати Lyckträffen, щоб поспілкуватися, 
випити кави або взяти участь у різноманітних заходах. Більше інформації про Lyckträffen та 
його діяльність тут: https://knivsta.se/frohuset 

Робота - Arbete 
Право на роботу мають особи віком від 16 років, які отримали посвідку на проживання у 
Швеції. Якщо у вас є питання щодо пошуку роботи, ви можете звернутися до державної 
служби зайнятості Швеції. Детальна інформація за посиланням: 
www.arbetsformedlingen.se/other-languages.  

Громадський транспорт - Kollektivtrafik 
Український паспорт або посвідчення особи зараз діють як квитки на місцевий транспорт. 
Вам потрібно показати свій паспорт або посвідчення особи водію автобуса або провіднику 
потяга. 
 
До Уппсали можна доїхати потягом, а також жовтими або зеленими автобусами. На 
автобусах має бути логотип UL. Детальна інформація за посиланням: www.ul.se/en, 
 
До Стокгольма можна доїхати потягом з логотипом SL. Детальна інформація за 
посиланням: https://sl.se/en/in-english, 

Лінія захисту жінок - Kvinnofridslinjen 
Якщо ви зазнали фізичного, психологічного або сексуального насильства чи погроз, 
зателефонуйте на + 46 20-50 50 50, де вам нададуть психологічну та інформаційну 
підтримку. Родичі або друзі постраждалої також можуть звернутися по допомогу за цим 
номером. Телефонна лінія працює цілодобово та є безкоштовною. Цей дзвінок не буде 
включений у ваш телефонний рахунок. 
 
За посиланням зібрані корисні поради, як можна мінімізувати небезпеку: 
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/swedish-gender-equality-agency/men-s-violence-
against-women/prostitution-and-human-trafficking/to-you-fleeing-ukraine/  

Домашні тварини - Husdjur 
Якщо ви привезли тварину з України, її повинні перевірити шведські державні органи. 
Якщо вашу тварину не перевіряли на кордоні, зверніться до ветеринара для огляду. Ви 
можете обрати будь-якого ветеринара у Швеції. 

Додаткова інформація - Mer information 
www.informationsverige.se – путівник по шведському суспільству. 
www.krisinformation.se – кризова інформація, включаючи війну в Україні. 
knivsta.se/ukraina - корисна інформаія для людей, які прибувають з України 

http://www.arbetsformedlingen.se/other-languages
http://www.ul.se/en
https://sl.se/en/in-english
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/swedish-gender-equality-agency/men-s-violence-against-women/prostitution-and-human-trafficking/to-you-fleeing-ukraine/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/swedish-gender-equality-agency/men-s-violence-against-women/prostitution-and-human-trafficking/to-you-fleeing-ukraine/
http://www.informationsverige.se/
http://www.krisinformation.se/
https://knivsta.se/politik-och-organisation/nyheter-och-pressinformation/aktuella-fragor/ukraina/information-for-people-coming-from-ukraine-to-knivsta--informacia-dla-ludej-aki-priizdzaut-z-ukraini-do-knivsta
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