Кантон Цюрих
Управління безпеки
Міграційна служба

Ласкаво просимо до Швейцарії та кантону Цюрих
Вам довелося тікати з України і Ви знайшли прихисток у кантоні Цюрих. В цьому
інформаційному листі Ви дізнаєтеся, які є варіанти тимчасового проживання в кантоні
Цюрих.
Безвізове перебування
Як громадянка /громадянин України Ви можете перебувати без візи в Шенгенській зоні і,
таким чином, у кантоні Цюрих протягом 90 днів. Щоб продовжити перебування понад 90
днів, у Вас є наступні можливості:
1. Продовження безвізового перебування міграційною службою
Доки у Вас ще немає захисного статусу «S», Ви можете продовжити своє безвізове 90денне перебування. Для цього зробіть наступні кроки:
– Зверніться до вікна міграційної служби кантону Цюрих не раніше ніж за два тижні до
закінчення терміну Вашого безвізового перебування.
– Візьміть з собою у міграційну службу документ, що посвідчує особу (закордонний
паспорт, посвідчення особи).
– Міграційна служба надасть Вам візу, яка дає право на перебування ще 90 днів. Цю візу
можна продовжити після її закінчення.
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Телефон.: 043 259 88 00
Homepage: zh.ch/ma
Графік роботи телефону
Понеділок- П’ятниця: 08.00 до 12.00
13.00 до 16.30

До міграційної служби легко дістатися
громадським транспортом. Трамваєм № 10 або 14
можна дістатися до Бернінаплац (Berninaplatz).
Звідти всього кілька кроків пішки до нашої
приймальні на Бернінаштрассе 45 (Berninastrasse
45) .

Графік роботи прийому (вікно)
Понеділок- П’ятниця: 08.00 до 16.30
2. Захисний статус «S» від Конфедерації
Швейцарія має намір запровадити для громадян України та членів їхніх сімей, які
проживали в Україні до 24 лютого 2022 року, статус захисту «S». Очікується, що уряд
Швейцарії ухвалить рішення про остаточне введення цього статусу 11 березня 2022 року.
Зі захисним статусом «S» громадянам України надається право на перебування, право на
проживання, підтримку та медичне обслуговування без проходження належної процедури
для отримання притулку. До того ж цей статус дає дозвіл на возз’єднання сім’ї та дозвіл на
працевлаштування. Діти можуть ходити до школи.
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Особи з захисним статусом «S» отримають відповідне посвідчення, термін дії якого
обмежений одним роком та може бути продовжений.
Як тільки уряд Швейцарії ухвалить рішення щодо застосування захисного статусу та буде
з’ясовано порядок надання тимчасового захисту «S», ми зв’яжемося з Вами та повідомимо
про подальшу процедуру.
3. Подача заяви на перебування до гемайнде
Якщо Ви відповідаєте вимогам для отримання дозволу відповідно до імміграційного
законодавства (короткостроковий дозвіл на перебування або дозвіл на перебування), Ви
можете зареєструватися в гемайнде, де Ви перебуваєте і подати через них заяву на
перебування. Міграційна служба згодом її перевірить. Це можуть бути, наприклад,
– заяви на возз’єднання сім’ї (дружина/чоловік, неповнолітні діти), якщо чоловік має дозвіл
на перебування згідно із імміграційним законодавством (L, B, C) або є громадянином
Швейцарії,
– заява про підготовку до шлюбу,
– заяви від студентів (за наявності підтвердження про зарахування до вищих навчальних
закладів).
4. Заява про надання притулку до Федерального центру надання притулку
Незалежно від трьох вище зазначених варіантів регулювання Вашого перебування в
Швейцарії, у Вас завжди є можливість подати заяву про надання притулку. Ви можете
подати цю заяву безпосередньо в одному з шести Федеральних центрів надання притулку.
У кантоні Цюрих Федеральний центр надання притулку знаходиться за такою адресою:
Контакт
Заяви про надання притулку
(Азюлантреге)
Федеральний центр надання притулку Цюриху
(Бундесазюлцентрум Цюрих / Bundesasylzentrum Zürich)
Дуттвайлерштрассе 11 / Duttweilerstrasse 11
8005 Цюрих / 8005 Zürich
Телефон: 058 480 14 80

Громадським транспортом від
Банхофке/Хауптбанхоф
(Bahnhofquai/Hauptbahnhof) на трамваї
№ 4 (Банхоф Альтштеттен (Bahnhof
Altstetten)) до Toni-Areal.

