ПІДТРИМУЄМО
УКРАЇНУ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
УКРАЇНЦІВ В ДАНІЇ

Шановний читачу. Можливо, ви читаєте це, тому що
прибули до Данії або вже в дорозі. Ми знаємо, що це не те,
що ви планували, і що ви можете бути збентежені та
стурбовані. Ми хочемо, щоб ви знали, що вся Данія
наполегливо працює, щоб знайти найкращі рішення для
українців, і всі датчани вітають вас з розпростертими
обіймами. Ми зібрали трохи інформації яка може
бути корисною для вас.
Коли ви приїдете в Данію
Туристське перебування: коли український біженець
приїжджає до Данії, він може, як ібудь-який інший
громадянин ЄС, в’їхати в Данію яктурист і залишатися в
Данії безвізи протягом 90 днів. Якщо ви це зробите, вам
доведеться самим шукати житло та утримувати себе, ви
не зможете отримати допомогу від держави чи
муніципалітету. Також ви не маєте доступу до датського
ринку праці чи соціальних послуг.
Біженець: біженці також можуть шукати притулку в Данії.
Це можна зробити, звернувшись до поліції, імміграційних
органів Данії або Центру прийому в Сандхольм.
Отримавши притулок у Данії, ви можете жити і
працювати, а також користуватися датською системою
соціального забезпечення (фінансові послуги, школа,
лікар тощо). Данська рада у справах біженців також
пропонує безкоштовні консультації з питань притулку:
телефон +45 33 73 50 00 або електронна пошта
advice@drc.ngo

Спеціальний закон: Спеціальний закон для
українських біженців наразі на терміновому
розгляді у датському парламенті. Цей закон зможе
дати українським біженцям дозвіл на проживання
та працю в датському суспільстві, доступ до
соціальних служб, початкової школи тощо.
Очікується, що спеціальний закон набуде чинності
приблизно 16 березня.
Житло: Якщо у вас, як українця, немає житла, ви
можете звернутися до найближчого муніципалітету
(комуни). Деякі муніципалітети мають можливість
встановити контакт між громадянами та біженцями.
Тому зверніться до найближчого муніципалітету,
щоб дізнатися, чи є така можливість для вас.
Деякі муніципалітети не мають можливості
виступати посередником у контактах між
приватними громадянами та біженцями. Натомість
ви можете переглянути групи Facebook, наприклад:
Ukrainian refugees in Denmark Ukrainian refugees in
Denmark | Facebook
Ukrainians in Denmark Українці в Данії - Ukrainians in
Denmark | Facebook
Giv husly til Ukrainske flygtninge i DK🇩🇰🇺🇦 Надаємо
житло
Venligboerne København og omegn Venligboerne København
& omegn | Facebook

Також ви можете спробувати знайти, які пропозиції є у 
розглянутому місті, за допомогою пошуку в Інтернеті. У
більшості міст / муніципалітетів є групи у Facebook, де
приватні особи зазвичай шукають пропозиції щодо
житла. Ви також можете спробувати знайти житло на
сайті AirBnB.
Біженці з України, які терміново потребують житло в
Копенгагені, можуть звертатися щодня 08:00 - 21:00 за
адресою:
Welcome House/Ottiliahus
Ottiliavej 1-3, 2500 Valby
Телефон: +45 51 63 70 30
Медичні послуги
Гостра хвороба: якщо виникає гостре захворювання,
фізичне чи психічне, зателефонуйте за номером
екстреної допомоги 1813 (працює цілодобово). Номер
швидкої допомоги 112.
Вакцина проти Covid-19: регіони Midtjylland і Nordjylland
пропонують безкоштовні вакцини людям без
реєстрації в Данії. Це означає, що українці можуть
отримати вакцину безкоштовно, якщо вони
перебувають у Данії більше 14 днів і мають намір
залишитися довше 30 днів .
Реєстрація на вакцинацію: Vaccination without a civil
registration number (CPR number) - Region Midtjylland (rm.dk)
Детальніше читайте убуклеті Національної ради
охорони здоров’я українською мовою: Зробіть
щеплення від COVID-19 (sst.dk)

Кризовий психолог: Українці в регіоні Nordjylland, які
потребують психосоціальної кризової допомоги, що
не оплачується комунальними службами, можуть
звернутися до служб кризової підтримки за
телефоном +45 97 64 37 00. Детальніше на веб-сайті
регіону Північна Ютландія (rn.dk)
У регіоні Hovedstaden (Копенгаген та сусідні райони) ви
можете отримати безкоштовну консультацію та
інформацію щодо психічних захворювань за
телефоном +45 38 64 13 00
Карітас: Карітас Данії — це організація гуманітарної
допомоги Католицької Церкви. Карітас має медичну
клініку, яка надає безкоштовну базову медичну
допомогу. Звертайтесь за номером +45 31 39 38 18 або
читайте більше тут: Caritas Klinikken - Caritas Denmark.
Особливі правила для українців
Транспорт: Багато транспортних компаній заявили,
що українці можуть безкоштовно користуватися
публічним транспортом. Таким чином, пред’явивши
український паспорт, посвідчення водія чи інший
документ, що підтверджує, що ви проживаєте в
Україні, ви можете безкоштовно подорожувати DSB
(потяг) і Movia (автобус і метро), а також паромами
Scandline між Ростоком і Путгарденом в Німеччині до
Гедсера і Родбі в Данії, за пред’явленням українського
паспорта.

Крім того, українські номерні знаки можуть
безкоштовно проїхати через Ересуннський міст
(Øresundsbroen).
У Німеччині українці також можуть безкоштовно
подорожувати на поїздах Deutsche Bahn.
Домашні тварини: якщо українець їде як біженець з
власною твариною до Данії (або інших країн ЄС),
звичайні вимоги ЄС для імпорту тварин не діють.
Однак по прибутті тварину необхідно ізолювати.
Звичайними вимогами є:
- Документація бренду чіпа
- Документація для вакцинації від сказу та тесту на
титрування антитіл (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 домашніх тварин до Данії, будь
ласка, заповніть цю форму:
INFORMATION_CONCERNING_MY_PET_ANIMAL.pdf
(foedevarestyrelsen.dk) та відправте її на емейл
email@fvst.dkДетальна інформація тут: Pets and the
situation in Ukraine.

Про Данію
Поділ Данії: Данія поділена на 5 регіонів(region). У
кожному регіоні є муніципалітети(kommune). У кожному
муніципалітеті є кілька міст/районів. Кожне місто має 4значний поштовий індекс. Щоб знайти свій
муніципалітет, ви можете знайти в Google своє місто, а
потім ”kommune”, наприклад ”copenhagen kommune”. На
веб-сайті муніципалітету ви зможете знайти правила,
пропозиції та ініціативи для данного муніципалітету.
Адреса буде написана таким чином: назва вулиці,
номер будинку, поштовий індекс, місто, а потім,
можливо, муніципалітет.
Covid-19: Майже вся Данія отримала 2 уколи вакцини
проти Covid-19. Усі обмеження знято, маски не потрібні.
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 Данії:
https://www.ukrcerkva.dk/
Orthodox: Den Ortodokse Kirke i Danmark – Gudsmoders
Beskyttelse
Lutheran Church/State Church Lutheran Church: | Lutheran
Church
Independent Churches Network: Frikirkenet |

Багато місцевих церкв і громад також мають
бажання допомогти українським біженцям.
Зв’яжіться з найближчою церквою щоб дізнатися
більше, або зв’яжіться з KIT, і ми зв’яжемося з
вами.
Корисні Посилання:
New to Denmark (nyidanmark.dk)
FAQ про українців в Данії DRC | Ofte stillede spørgsmål
om ukrainere i Danmark
Iнформація для громадян України на українській
мові
Процедура надання притулку в Данії: drcbooklet_web.pdf
Посольство України в Данії:
https://denmark.mfa.gov.ua
Потрібна допомога?
Якщо вам потрібна допомога, радимо звернутися
до посольства (посилання вище). Ви також
можете зв’язатися з нами (KIT – Contact: kitdanmark.dk). Ми розмовляємо данською та
англійською мовами, можемо допомогти вам або
направити вас до потрібних людей.

Карта регіонів Данії:

