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Шановний читачу. Можливо, ви читаєте це, тому що
прибули до Дан�ї або вже в дороз�. Ми знаємо, що це не те,
що ви планували, � що ви можете бути збентежен� та
стурбован�. Ми хочемо, щоб ви знали, що вся Дан�я
наполегливо працює, щоб знайти найкращ� р�шення для
українц�в, � вс� датчани в�тають вас з розпростертими
об�ймами. Ми з�брали трохи �нформац�ї яка може
бути корисною для вас.

Коли ви приїдете в Дан�ю

Туристське перебування: коли український б�женець
приїжджає до Дан�ї, в�н може, як �будь-який �нший
громадянин ЄС, в’їхати в Дан�ю яктурист � залишатися в
Дан�ї безв�зи протягом 90 дн�в. Якщо ви це зробите, вам
доведеться самим шукати житло та утримувати себе, ви
не зможете отримати допомогу в�д держави чи
мун�ципал�тету. Також ви не маєте доступу до датського
ринку прац� чи соц�альних послуг.

Б�женець: б�женц� також можуть шукати притулку в Дан�ї.
Це можна зробити, звернувшись до пол�ц�ї, �мм�грац�йних
орган�в Дан�ї або Центру прийому в Сандхольм.
Отримавши притулок у Дан�ї, ви можете жити �
працювати, а також користуватися датською системою
соц�ального забезпечення (ф�нансов� послуги, школа,
л�кар тощо). Данська рада у справах б�женц�в також
пропонує безкоштовн� консультац�ї з питань притулку:
телефон +45 33 73 50 00 або електронна пошта
advice@drc.ngo

mailto:advice@drc.ngo


Спец�альний закон: Спец�альний закон для
українських б�женц�в нараз� на терм�новому
розгляд� у датському парламент�. Цей закон зможе
дати українським б�женцям дозв�л на проживання
та працю в датському сусп�льств�, доступ до
соц�альних служб, початкової школи тощо.
Оч�кується, що спец�альний закон набуде чинност�
приблизно 16 березня.

Житло: Якщо у вас, як українця, немає житла, ви
можете звернутися до найближчого мун�ципал�тету
(комуни). Деяк� мун�ципал�тети мають можлив�сть
встановити контакт м�ж громадянами та б�женцями.
Тому зверн�ться до найближчого мун�ципал�тету,
щоб д�знатися, чи є така можлив�сть для вас.
Деяк� мун�ципал�тети не мають можливост�
виступати посередником у контактах м�ж
приватними громадянами та б�женцями. Натом�сть
ви можете переглянути групи Facebook, наприклад:

Ukrainian refugees in Denmark Ukrainian refugees in
Denmark | Facebook
Ukrainians in Denmark Українц� в Дан�ї - Ukrainians in
Denmark | Facebook
Giv husly til Ukrainske flygtninge i DK  Надаємо
житло
 Venligboerne København og omegn Venligboerne København
& omegn | Facebook

https://www.facebook.com/groups/235125798746715
https://www.facebook.com/groups/473643156627982
https://www.facebook.com/groups/411309590762305
https://www.facebook.com/groups/279450232179137


Також ви можете спробувати знайти, як� пропозиц�ї є у   
розглянутому м�ст�, за допомогою пошуку в Інтернет�. У
б�льшост� м�ст / мун�ципал�тет�в є групи у Facebook, де
приватн� особи зазвичай шукають пропозиц�ї щодо
житла. Ви також можете спробувати знайти житло на
сайт� AirBnB.
Б�женц� з України, як� терм�ново потребують житло в
Копенгаген�, можуть звертатися щодня 08:00 - 21:00 за
адресою:
Welcome House/Ottiliahus
 Ottiliavej 1-3, 2500 Valby
Телефон: +45 51 63 70 30

Медичн� послуги
Гостра хвороба: якщо виникає гостре захворювання,
ф�зичне чи псих�чне, зателефонуйте за номером
екстреної допомоги 1813 (працює ц�лодобово). Номер
швидкої допомоги 112.

Вакцина проти Covid-19: рег�они Midtjylland � Nordjylland
пропонують безкоштовн� вакцини людям без
реєстрац�ї в Дан�ї. Це означає, що українц� можуть
отримати вакцину безкоштовно, якщо вони
перебувають у Дан�ї б�льше 14 дн�в � мають нам�р
залишитися довше 30 дн�в .
Реєстрац�я на вакцинац�ю: Vaccination without a civil
registration number (CPR number) - Region Midtjylland (rm.dk)
Детальн�ше читайте убуклет� Нац�ональної ради
охорони здоров’я українською мовою: Зроб�ть
щеплення в�д COVID-19 (sst.dk)

https://www.airbnb.com/denmark/stays
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/vaccination-mod-covid-19/vaccination-uden-cpr-nummer/?fbclid=IwAR3ypHnjYq6AJd82mPYv-xw9AmWENfp57SNTMmznQWfHLv2ed639yINxIkg
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Vaccination/Oversaettelser/Dec-2021-Bliv-vaccineret-mod-COVID-19_UA.ashx?fbclid=IwAR0VrWUipQLY4vgAj0vRZStj3QnAHxDW_0TnwLs2Kqt2xi_ByPrbf1TlDDk


Кризовий психолог: Українц� в рег�он� Nordjylland, як�
потребують психосоц�альної кризової допомоги, що
не оплачується комунальними службами, можуть
звернутися до служб кризової п�дтримки за
телефоном +45 97 64 37 00. Детальн�ше на веб-сайт�
рег�ону П�вн�чна Ютланд�я (rn.dk)
У рег�он� Hovedstaden (Копенгаген та сус�дн� райони) ви
можете отримати безкоштовну консультац�ю та
�нформац�ю щодо псих�чних захворювань за
телефоном +45 38 64 13 00

Кар�тас: Кар�тас Дан�ї — це орган�зац�я гуман�тарної
допомоги Католицької Церкви. Кар�тас має медичну
кл�н�ку, яка надає безкоштовну базову медичну
допомогу. Звертайтесь за номером +45 31 39 38 18 або
читайте б�льше тут: Caritas Klinikken - Caritas Denmark.

Особлив� правила для українц�в

Транспорт: Багато транспортних компан�й заявили,
що українц� можуть безкоштовно користуватися
публ�чним транспортом. Таким чином, пред’явивши
український паспорт, посв�дчення вод�я чи �нший
документ, що п�дтверджує, що ви проживаєте в
Україн�, ви можете безкоштовно подорожувати DSB
(потяг) � Movia (автобус � метро), а також паромами
Scandline м�ж Ростоком � Путгарденом в Н�меччин� до
Гедсера � Родб� в Дан�ї, за пред’явленням українського
паспорта.

https://rn.dk/
https://caritas.dk/klinik/


Кр�м того, українськ� номерн� знаки можуть
безкоштовно проїхати через Ересуннський м�ст
(Øresundsbroen).
У Н�меччин� українц� також можуть безкоштовно
подорожувати на поїздах Deutsche Bahn.

Домашн� тварини: якщо українець їде як б�женець з
власною твариною до Дан�ї (або �нших країн ЄС),
звичайн� вимоги ЄС для �мпорту тварин не д�ють.
Однак по прибутт� тварину необх�дно �золювати.
Звичайними вимогами є:

- Документац�я бренду ч�па
- Документац�я для вакцинац�ї в�д сказу та тесту на
титрування антит�л (At least 30 days after a complete rabies
vaccination and at least 3 months before leaving Ukraine, it has
undergone an antibody titration test which has been analyzed in
an EU approved laboratory and showed a result of at least 0.5 IU
/ ml.)

Якщо ви привезли домашн�х тварин до Дан�ї, будь
ласка, заповн�ть цю форму:
INFORMATION_CONCERNING_MY_PET_ANIMAL.pdf
(foedevarestyrelsen.dk) та в�дправте її на емейл
email@fvst.dk Детальна �нформац�я тут: Pets and the
situation in Ukraine.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Documents/INFORMATION_CONCERNING_MY_PET_ANIMAL.pdf
mailto:email@fvst.dk%E2%80%8B
https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Pages/Pets-and-the-situation-in-Ukraine.aspx


Про Дан�ю
Под�л Дан�ї: Дан�я под�лена на 5 рег�он�в(region). У
кожному рег�он� є мун�ципал�тети(kommune). У кожному
мун�ципал�тет� є к�лька м�ст/район�в. Кожне м�сто має 4-
значний поштовий �ндекс. Щоб знайти св�й
мун�ципал�тет, ви можете знайти в Google своє м�сто, а
пот�м ”kommune”, наприклад ”copenhagen kommune”. На
веб-сайт� мун�ципал�тету ви зможете знайти правила,
пропозиц�ї та �н�ц�ативи для данного мун�ципал�тету.
Адреса буде написана таким чином: назва вулиц�,
номер будинку, поштовий �ндекс, м�сто, а пот�м,
можливо, мун�ципал�тет.

Covid-19: Майже вся Дан�я отримала 2 уколи вакцини
проти Covid-19. Ус� обмеження знято, маски не потр�бн�.

Церкви: Українська Католицька церква, пастор Vasyl
Tykhovych, телефон.: 20 85 39 58 
Copenhagen: Bredgade 64, 1260 København 
Vejle: Fjellegade 2, 7100 Vejle 
Aalborg: Kastetvej 1, 9000 Aalborg 
Українська греко-католицька церква в Дан�ї:
https://www.ukrcerkva.dk/ 

Orthodox: Den Ortodokse Kirke i Danmark – Gudsmoders
Beskyttelse

Lutheran Church/State Church Lutheran Church: | Lutheran
Church

Independent Churches Network: Frikirkenet |

https://www.google.dk/search?q=copenhagen+kommune
https://www.ukrcerkva.dk/
https://ortodoks.dk/
https://www.lutheranchurch.dk/
https://frikirkenet.dk/


Багато м�сцевих церкв � громад також мають
бажання допомогти українським б�женцям.
Зв’яж�ться з найближчою церквою щоб д�знатися
б�льше, або зв’яж�ться з KIT, � ми зв’яжемося з
вами.

Корисн� Посилання: 
New to Denmark (nyidanmark.dk)
FAQ про українц�в в Дан�ї DRC | Ofte stillede spørgsmål
om ukrainere i Danmark
Iнформац�я для громадян України на українськ�й
мов� 
Процедура надання притулку в Дан�ї: drc-
booklet_web.pdf
Посольство України в Дан�ї:
https://denmark.mfa.gov.ua

Потр�бна допомога?
Якщо вам потр�бна допомога, радимо звернутися
до посольства (посилання вище). Ви також
можете зв’язатися з нами (KIT – Contact: kit-
danmark.dk). Ми розмовляємо данською та
англ�йською мовами, можемо допомогти вам або
направити вас до потр�бних людей.

https://www.kit-danmark.dk/dk/kontakt/
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Words%20and%20Concepts%20Front%20Page/Shared/Information%20Ukraine
https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/ofte-stillede-sporgsmal-om-ukrainere-i-danmark/
https://en.kriseinformation.dk/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://drc.ngo/media/grsdmydj/drc-booklet_web.pdf
https://denmark.mfa.gov.ua/
https://www.kit-danmark.dk/dk/kontakt/


Карта рег�он�в Дан�ї:
 


