❗ Lithuania's Foreign Ministry has launched a hotline, +370 5 251 2764, for Lithuanian citizens
in Ukraine. More information can be found here.
In response to the situation in Ukraine, we would like to inform you that:
Ukrainian citizens and their family members can enter Lithuania under visa-free regime.
Ukrainian citizens, holding biometric passports and whose national visas or temporary residence permits
in the Republic of Lithuania are expiring can immediately start using the 90-day visa-free regime upon the
expiry of these documents.
At this point in time, no return or expulsion decisions will be taken in respect of Ukrainian nationals and
their family members.
Information is provided to Ukrainian citizens on the hotline +370 5 271 7112 every working day and
on weekends from 7.30 to 21.00.

Registration
REGISTRATION:
if you have nowhere to stay after arriving in Lithuania, you must immediately arrive at the
registration centre (Pramonės St. 1B, Alytus, Parko st. 9, Marijampolė, Minties st. 3, Vilnius).
Registration centres are open 24 hours a day;
if you have a place to stay after coming to Lithuania, you can come to any branch of the Migration
Department Vilnius, Kaunas, XXXX) during working hours: Vilnius, Vytenio g. 18; Kaunas, A.
Juozapavičiaus pr. 57; Klaipėda, Kauno g. 6; Šiauliai, Aušros al. 19; Panevėžys, K. Binkio g. 14;
Alytus, Jotvingių g. 8; Marijampolė, Kęstučio g. 1; Utena, Maironio g. 4; Telšiai, Žemaitės g. 34;
Tauragė; Stoties g. 15; Elektrėnai, Draugystės g. 32; Visaginas, Veteranų g. 13; Šalčininkai,
Architekto g. 4. In this case, it is not necessary to go to the registration center in Alytus.
WHY IS IT IMPORTANT TO REGISTER? It is necessary to register so that we can take care of you and
create conditions for you to stay legally in Lithuania.
AT REGISTRATION CENTER:

you will be provided with detailed information about the possibilities of your stay in Lithuania;
you will be provided with temporary accommodation in Lithuania;
you will receive food rations, you will receive basic medical care.
CONDITIONS FOR STAYING IN LITHUANIA, after registration you will be able to:
obtain a temporary residence permit in Lithuania (for 1 year);
a national visa (for 1 year).
Further information from the Migration Department can be found here.

РЕЄСТРАЦІЯ
Відповідаючи на ситуацію в Україні, повідомляємо, що:
Громадяни України можуть в'їжджати в Литву без візи.
До громадян України, які мають біометричні паспорти, застосовується безвізовий режим (90
днів протягом 180 днів).
Громадяни України та члени їхніх сімей, стосовно яких прийнято рішення про повернення їх
іноземну державу, можуть залишатися в Литовській Республіці.
Інформація надається громадянам України на гарячу лінію +370 5 271 7112 щодня та у вихідні
дні з 7.30 до 21.00.
РЕЄСТРАЦІЯ:
якщо вам ніде зупинитися після прибуття до Литви, ви повинні негайно прибути до
реєстраційного центру в Аліті (Alytus, Pramonės g. 1B; Marijampolė, Parko g. 9; Vilnius, Minties g.
3). Реєстраційні центри працюють 24 години на добу;
якщо у вас є житло після прибуття до Литви, ви можете прийти в будь-яке відділення
міграційного управління у робочий час: Вільнюс (Vilnius, Vytenio g. 18); Каунас (Kaunas, A.
Juozapavičiaus pr. 57); Клайпеда (Klaipėda, Kauno g. 6); Шяуляй (Šiauliai, Aušros al. 19);
Панєвєжіс (Panevėžys, K. Binkio g. 14); Алітус (Alytus, Jotvingių g. 8); Маріямполє (Marijampolė,
Kęstučio g. 1); Утяна (Utena, Maironio g. 4); Тельшяй (Telšiai, Žemaitės g. 34);
Таураґє (Tauragė, Stoties g. 15); Елєктрєнай (Elektrėnai, Draugystės g. 32); Вісаґінас (Visaginas,
Veteranų g. 13); Шальчінінкай (Šalčininkai, Architekto g. 4). У цьому випадку не обов’язково
йти до реєстраційного центру в Алітусі.
ЧОМУ ВАЖЛИВО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ? Необхідно зареєструватися, щоб ми могли піклуватися про
вас і створювати умови для легального перебування в Литві.
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР:
вам нададуть детальну інформацію про можливості вашого перебування в Литві;
вам нададуть тимчасове житло в Литві;
ви отримаєте харчові пайки, ви отримаєте елементарне медичне обслуговування.
УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ В ЛИТВІ. Після реєстрації Ви зможете:
отримати дозвіл на тимчасове проживання в Литві (на 1 рік);

національну візу (на 1 рік).
Більше інформації можна знайти тут.
Ви можете зв'язатися з нами:
Facebook
ел. с.: renkuosilietuva@iom.int
тел: +370 525 14352
Live chat: https://www.renkuosilietuva.lt/
#SlavaUkraini

Healthcare
Ukrainians will receive access to necessary healthcare free of charge:
Emergency medical aid;
Pregnancy care and supervision;
Medical care during childbirth and other necessary levels I, II, and III healthcare services which, if not
provided, could lead to a deterioration in health to the extent that emergency medical care would be
required;
Medical treatment and rehabilitation services to foreigners injured during military operations in
Ukraine;
Charge-free immunoprophylaxis for COVID-19 coronavirus infection and prophylaxis as well as
vaccination of minors in accordance with the pediatric preventive vaccination schedule.
Please be reminded that Renkuosi Lietuvą provides consultations on arrival to Lithuania (in
Russian and English languages) free of charge.
You can contact us via:
Facebook
E-mail: renkuosilietuva@iom.int
Mobile: +370 525 14352
Live chat: https://www.renkuosilietuva.lt/en/
❗ Please share this information with your relatives and anyone who is seeking to enter
Lithuania from Ukraine. #SlavaUkraini
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