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1. Загальна інформація
Мова 
В Нідерландах загальноприйнятою офіційною мовою є 
нідерландська. Проте в деяких регіонах розмовляють іншими 
регіональними мовами та діалектами. Понад 90 % населення 
розмовляють англійською, а понад 70 % – німецькою.

Адміністративний устрій 
Нідерланди складаються з 12 провінцій. Чотири найбільші міста 
Нідерландів: Амстердам, Роттердам, Гаага та Утрехт. 

Населення 
За оцінками, населення Нідерландів становить 17,5 мільйонів 
жителів. 

Контакти екстрених служб 
♦ Екстрена допомога: 112
♦ Поліція: 09008844
♦ Номер для жертв гендерно зумовленого насильства:

08000117
♦ Номер WhatsApp Червоного Хреста: +31 648158053
♦ Гаряча лінія Ради у справах біженців в Нідерландах:

+31 (0)203007000

Посвідчення водія 
Наразі українські посвідчення водія діють в Нідерландах 
протягом 185 днів. Європейська комісія розглядає необхідність 
скоординованих надзвичайних заходів щодо українських 
посвідчень водія.

https://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hague
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hague
https://en.wikipedia.org/wiki/Utrecht
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Посольство України в Нідерландах 
♦ Адреса: Zeestraat, 782518 AD

♦ Гаага

♦ Телефон: +31 703626095

♦ https://netherlands.mfa.gov.ua/
♦ Номер телефону для звернення у надзвичайних ситуаціях і

ситуаціях, що загрожують життю: +31 617474607

♦ Відділ з консульських питань: +31 703607218

♦ Електронна пошта: emb_nl@mfa.gov.ua

2. В’їзд до Нідерландів
Якщо ви громадянин України і маєте біометричний паспорт, ви 
можете в’їхати до Нідерландів і перебувати в країні протягом 90 
днів в рамках 180-денного періоду без візи. 

Якщо у вас немає біометричного паспорта або іншого проїзного 
документа, ви можете звернутися до посольства Нідерландів у 
сусідній країні (наприклад, Польщі, Румунії, Угорщині), щоб 
оформити документи для в’їзду до Нідерландів. 

Біженці, які прибувають до Нідерландів з України, можуть 
зареєструватися в місцевих органах влади. На кордоні Королівська 
військова поліція та прикордонна служба направлять біженців до 
муніципалітету з відповідними приміщеннями для їхнього прийому. 

Систематична перевірка стану здоров’я не проводиться. 
Під час в’їзду до країни діють загальні обмеження, пов’язані з 
заходами проти COVID-19. 
Нідерланди пропонують вакцинацію від COVID-19 для переміщених 
осіб, які в’їжджають до країни.

https://netherlands.mfa.gov.ua/
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3. Тимчасовий захист
Програма тимчасового захисту для громадян України забезпечує 
прийом та доступ до медичного обслуговування в Нідерландах. 
Неповнолітні діти також мають право на освіту. Знаходячись під 
тимчасовим захистом, ви також маєте можливість працювати. 

Тимчасовий захист в Нідерландах надається в таких випадках: 

♦ Ви є громадянином України та:

• залишили Україну після 26 листопада 2021 року;

• виїхали з України до 27 листопада 2021 року і на той
момент перебували в Нідерландах протягом тривалого
періоду, оскільки у вас був дозвіл на проживання, або ви
подали заяву про надання притулку. У цьому випадку ви
повинні довести, що до 27 листопада 2021 року ви
перебували в Нідерландах, а не в іншій країні ЄС.

♦ Ви не є громадянином України і станом на 23 лютого 2022
року ви мали:

• статус біженця, визнаний в Україні; або

• у вас був дійсній дозвіл на постійне проживання в Україні.

♦ Тимчасовий захист також поширюється на членів сім'ї:

• партнерів (які перебувають в зареєстрованому або
незареєстрованому шлюбі) та осіб, які знаходяться в
тривалих стосунках із заявником;

• дітей віком до 18 років, які не перебувають в шлюбі;

• членів сім'ї заявника, які проживали з ним однією сім'єю і
(значною мірою) знаходилися на його утриманні.

Де можна зареєструватися для отримання 
тимчасового захисту в Нідерландах? 
Якщо ви є переміщеною особою, яка потребує тимчасового захисту 
і маєте право на тимчасовий захист, ви можете зареєструватися в 
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будь-якому муніципалітеті після прибуття до Нідерландів. Під час 
реєстрації потрібно буде вказати тимчасову адресу в межах 
муніципалітету, в якому ви хочете зареєструватися. Ваші дані будуть 
внесені до Бази персональних даних (Basisregistratie Personen, BRP) 
уряду Нідерландів. 

Підтримка за програмою тимчасового захисту доступна лише за 
умови виконання вимог для реєстрації. Окрім реєстрації в 
муніципалітеті, ви також можете зареєструватися для отримання 
тимчасового захисту в Імміграційній службі Нідерландів (Immigratie-
en Naturalisatiedienst, IND). Щоб подати заявку на проживання в 
Нідерландах, вам потрібно буде заповнити заяву. Цей документ 
називається «M35-H». IND використовує цю форму для всіх заяв про 
надання притулку. 
У Нідерландах також перевірять, чи ви не становите небезпеку для 
громадського порядку. З цієї причини кожен, кому виповнилося 12 
років, повинен надати довідку про відсутність судимостей. У цій 
довідці повинно бути зазначено, чи вчиняли ви коли-небудь 
правопорушення або злочини. 

Якщо все в порядку, ви отримаєте підтвердження, що вам 
дозволено жити і працювати в Нідерландах. 

Які документи потрібні для реєстрації? 
Для реєстрації на отримання тимчасового захисту необхідні 
наступні документи: 

♦ паспорт або інший документ, що посвідчує особу, наприклад
свідоцтво про народження;

♦ якщо ви не є громадянином України – дозвіл на проживання
в Україні, дійсний станом на 23 лютого 2022 року.

Якщо у вас немає жодного документа, що підтверджує вашу особу 
чи громадянство, ви можете звернутися за допомогою до 
посольства України. Посольство України може видати вам 
свідоцтво, яке можна використати для реєстрації на отримання 
тимчасового захисту. Ви можете запросити цей документ у робочі 
години посольства в Гаазі. 

Яка процедура отримання тимчасового захисту в 
Нідерландах? 
Як тільки іноземець реєструється на отримання тимчасового захисту 
в муніципалітеті, його дані вносять до Бази персональних даних. Про 
факт такої реєстрації сповіщається Імміграційна служба (IND), яка 
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передає дані іноземця до відділу реєстрації громадян. Ці дані будуть 
передані до відділу реєстрації громадян із позначкою «примітка у 
зв’язку з правом на проживання». Ця позначка вказуватиме 
працівникам відділу реєстрації громадян на те, що передані дані 
стосуються особи, що прибула з України. 

Які документи ви отримаєте як особа, що 
знаходиться під тимчасовим захистом? 
За умови дотримання вимог для реєстрації ви отримаєте 
підтвердження реєстрації у вигляді додатка й відповідної наклейки в 
паспорт. Наклейка свідчить про те, що ви можете легально 
перебувати в Нідерландах під тимчасовим захистом. IND також 
видасть документи на проживання особам, які не мають дійсного 
документа, що посвідчує особу, відповідно до положень 
голландського закону про іноземних громадян (Vreemdelingenwet). 

Тривалість тимчасового захисту 
Положення директиви про тимчасовий захист діють протягом 1 року 
після того, як вона набула чинності в березні 2022 року. Це означає, 
що наразі тимчасовий захист надається до березня 2023 року. Після 
цього є законні можливості подовжити термін дії тимчасового 
захисту ще на цілий рік (на два періоди строком на шість місяців). 

Ваші права як особи, що знаходиться під 
тимчасовим захистом в Нідерландах 

♦ Право на житло
♦ Право на доступ до ринку праці
♦ Право на доступ до медичної допомоги
♦ Право на отримання соціальної допомоги й засобів

до існування
♦ Право на освіту
♦ Право на додаткову підтримку
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Додаткова інформації про такі права

Житло
Прийом осіб здійснюють муніципалітети, які організовані у 25 так 
званих «регіонах безпеки». 

Первинний прийом 
Після прибуття до країни ви можете самостійно знайти житло в 
муніципалітеті на свій вибір. Якщо ви не в змозі знайти житло 
самостійно, ви можете звернутися до чотирьох центрів, що наведені 
нижче. Співробітники цих центрів допоможуть вам знайти житло в 
конкретному муніципалітеті або в іншому місці. 

♦ Утрехт, Jaarbeurs, Hal 7
♦ Амстердам, RAI Convention Centre
♦ Маастріхт, MECC Evenementencentrum
♦ Ейндховен, Microlab Strijp-S

У деяких містах, наприклад у Гронінгені, Утрехті, Амстердамі та 
Маастріхті відкриваються спеціальні центри екстреного прийому. Ви 
також можете звернутися за допомогою до будь-яких інших 
місцевих рад. 

Червоний Хрест також допомагає людям, яким потрібне житло. Ви 
можете зв’язатися з ними та задати питання українською, 
російською чи англійською мовами за номером WhatsApp: +31 
648158053. 

Крім того, існує велика кількість інших приватних ініціатив, які 
надають притулок і житло для українців. Щоб ознайомитися з 
переліком цих ініціатив, перейдіть на веб-сайт Refugee Help за 
посиланням: www.refugeehelp.nl Інформація доступна українською, 
російською, англійською та нідерландською мовами.

Житло для довгострокового 
проживання 
Поки що житло для довгострокового проживання не надається. 
Наразі житло, надане урядом Нідерландів, є тимчасовим, проте 

http://www.refugeehelp.nl/
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приватне житло може бути доступне протягом більш тривалого 
періоду. Уряд Нідерландів працює над можливістю забезпечення 
довгострокового проживання.

Доступ до ринку праці 
Якщо ви маєте статус особи, яка отримала тимчасовий захист, ви 
можете працювати без дозволу на роботу (нідерландською 
мовою: tewerkstellingsvergunning або скорочено twv). Це означає, 
що роботодавець не зобов’язаний запитувати у вас дозвіл на 
роботу. Однак роботодавці повинні повідомити нідерландську 
установу з питань соціального страхування (Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen, UWV) принаймні за два робочі дні до 
дати початку вашої роботи. Звільнення від необхідності 
отримання дозволу на роботу поширюється на всі вакансії для 
працівників. Це означає, що вам знадобиться трудовий договір з 
роботодавцем. 

В цьому випадку необхідно: 

♦ укласти трудовий договір з роботодавцем;

♦ зареєструватися в Базі персональних даних (BRP);

♦ мати дозвіл на проживання;

♦ щоб ваші роботодавці повідомили про факт
працевлаштування агентство страхування працівників
(UWV).

Також особи, які мають статус тимчасового захисту, можуть 
виконувати волонтерську роботу. У цьому випадку роботодавець 
повинен заповнити декларацію про прийом особи на 
волонтерську роботу. 

Особи, які мають статус тимчасового захисту, також можуть 
проходити стажування. У цьому випадку між стажистом, 
роботодавцем та установою, що забезпечує навчання, має бути 
укладена відповідна угода.

Соціальна допомога й засоби до 
існування
Дорослі та діти, зареєстровані за схемою тимчасового захисту, мають 
право на отримання щомісячної допомоги на харчування, особисті речі та 

одяг.
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Особи, які проживають у приватних будинках (у родичів, друзів), 
поза державними притулками, мають право на додаткову 
фінансову допомогу, призначену для оплати проїзду у 
громадському транспорті або на відвідування родичів.

Ви можете отримати цю допомогу через муніципалітет, в якому ви 
зареєструвалися. 

Охорона здоров’я 
♦ Медична допомога / рецептурні лікарські засоби

Для біженців з України вартість медичного обслуговування 
(наприклад, відвідування лікаря) повністю покривається 
Програмою медичної допомоги біженцям з України (Regeling 
Medische zorg Oekraïners, або RMO). Після реєстрації в BRP ви 
отримаєте національний ідентифікаційний номер 
(Burgerservicenummer, BSN). Цей номер потрібний для того, щоб 
постачальники медичних послуг могли знайти вас у всіх 
відповідних системах. Пакет медичного обслуговування включає 
більше послуг, ніж ті, що відшкодовуються на основі схеми 
субсидування, згаданої нижче. Медична страховка покриває 
більше послуг, наприклад, щодо відшкодування вартості 
стоматологічних послуг при гострому болю, протизаплідних 
засобів, догляду при перериванні вагітності, окулярів та слухових 
апаратів (з дозволу) та деяких ліків.

Для додаткової інформації (англійською, українською та 
російською мовами) про медичне страхування перейдіть за цим 
посиланням https://www.government.nl/documents/
leaflets/2022/07/27/information-for-refugees-from-ukraine-in-the-
netherlands-about-health-insurance.

Якщо ви працюєте в Нідерландах, ви тимчасово не повинні мати 
медичну страховку, оскільки вона покривається RMO. Ця 
програма діятиме як мінімум до 1 березня 2023 року. Таким 
чином, ви не зобов'язані сплачувати за медичне страхування або 
здійснювати додаткові виплати.

https://www.government.nl/documents/leaflets/2022/07/27/information-for-refugees-from-ukraine-in-the-netherlands-about-health-insurance


Якщо у вас немає номера BSN, медичне обслуговування 
покривається схемою субсидування невідкладної медичної 
допомоги для незастрахованих осіб.

Оскільки ви біженець, вам не потрібно нічого оплачувати. "Схема 
субсидування необхідної медичної допомоги для 
незастрахованих осіб" передбачає відшкодування витрат на 
необхідну медичну допомогу в рамках базового пакету. Існують 
винятки: наприклад, витрати на стоматологічні послуги для 
дорослих не сплачуються.

Подробиці про план базового страхування, послуги, що 
покриваються страховкою та відшкодовуються витрати, можна 
дізнатися за посиланням: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-
antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering

Веб-сайт доступний лише голландською мовою, але був 
автоматично перекладений англійською мовою.

Щоб отримати детальну інформацію про медичне 
обслуговування та медичне страхування, зокрема вакцинацію 
проти COVID-19, психологічну підтримку та підтримку у разі 
домашнього та сексуального насильства, перейдіть за 
посиланням: 
https://www.refugeehelp.nl/get-help 

У разі виникнення проблем зі здоров’ям спочатку зверніться до 
лікаря загальної практики (терапевта). Ви також можете 
звернутися до нього, якщо ви вагітні, потребуєте консультації 
лікаря або маєте психологічні проблеми, як-от проблеми зі сном, 
страхи та тривалу депресію. Лікар загальної практики – єдина 
людина, яка може направити вас до спеціаліста, як правило, до 
лікарні. 

Зверніться до місцевої аптеки, щоб отримати ліки за рецептами, 
наданими терапевтом, або консультацію щодо (незначних) 
проблем зі здоров’ям. Працівники аптек також можуть відповісти 
на питання щодо лікарських засобів. 

12

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering
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♦ Біженці з особливими потребами

Положення про медичне обслуговування осіб, які шукають 
притулку (Regeling Medische zorg Asielzoekers, RMA), також 
поширюється на біженців з України, які потребують тривалого 
догляду та перебування в медичній установі (наприклад, у разі 
інвалідності), витрати на яке не покриваються місцевою владою чи 
іншою програмою субсидування, . 

♦ Медичні прилади

В рамках базового пакету медичного страхування надаються 
медичні прилади, необхідні для лікування, догляду, реабілітації та 
інших медичних процедур. Вартість простих засобів для 
пересування, як-от милиць, не відшкодовується в рамках базового 
пакета медичного страхування. Зверніться до свого муніципалітету 
(і попросіть «WMO-loket»), якщо вам потрібні постійні допоміжні 
засоби, наприклад інвалідний візок. Також можна самостійно 
придбати або орендувати постійні допоміжні засоби, зокрема через 
такі веб-сайти: 

♦ нові прилади: www.thuiszorgwinkel.nl
♦ вживані прилади: www.marktplaats.nl

Психологічна підтримка 

Якщо у вас є психологічні проблеми, зокрема проблеми зі сном, 
страхи та тривала депресія, у Нідерландах вам в будь-якому разі 
слід спочатку відвідати лікаря загальної практики. Тільки він може 
направити вас до спеціаліста, як правило, до лікарні. Додаткова 
інформація доступна за посиланням: 
https://www.government.nl/topics/mental-health-services Інформацію 
про психічну підтримку та допомогу особам, які пережили 
травматичні події, можна знайти за посиланням: 
https://www.refugeehelp.nl/get-help/health-care/important-information-
on-medical-care-for-refugees 

http://www.thuiszorgwinkel.nl/
http://www.marktplaats.nl/
https://www.government.nl/topics/mental-health-services
https://www.refugeehelp.nl/get-help/health-care/important-information-on-medical-care-for-refugees
https://www.refugeehelp.nl/get-help/health-care/important-information-on-medical-care-for-refugees
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Інвалідність 
Підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями 
регулюється законом про соціальну підтримку (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, WMO). Біженці можуть звернутися 
за підтримкою до відділу WMO у своєму муніципалітеті. Процес 
отримання підтримки складається з наступних етапів: 

♦ Повідомлення про бажання отримати допомогу: надайте
запит на отримання допомоги та підтримки до відділу WMO у
вашому муніципалітеті. У більшості муніципалітетів ви
можете заповнити відповідну форму онлайн.

♦ Співбесіда та розгляд заяви: муніципалітет призначить
співбесіду та розгляне ваш випадок.

♦ Рекомендація: муніципалітет надасть рекомендацію з
детальним описом необхідної допомоги.

♦ Узгодження: ви можете погодитися з рішенням, після чого
будуть заплановані подальші дії.

До інших варіантів підтримки відносяться послуги лікаря загальної 
практики або інклюзивної організації (див. https://www.mee.nl/). 

♦ COVID-19

Інформація про заходи, запроваджені урядом Нідерландів для 
боротьби з COVID-19, доступна за посиланням: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

Інформацію щодо щеплення від COVID-19 у Нідерландах можна 
знайти за посиланням: 
https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/en 

♦ Щеплення для дітей

У Нідерландах дітей віком від 0 до 18 років безкоштовно щеплюють 
від ряду інфекційних захворювань. Українських дітей-біженців після 
прибуття до Нідерландів необхідно якомога швидше вакцинувати 
проти поліомієліту, кору та краснухи. 

Більше інформації про ризики для здоров’я та щеплення (лише 
нідерландською мовою), а також посилання на інші веб-ресурси 
доступні за посиланням: https://www.pharos.nl/infosheets/oekraiense-
vluchtelingen/ 

https://www.mee.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/en
https://www.pharos.nl/infosheets/oekraiense-vluchtelingen/
https://www.pharos.nl/infosheets/oekraiense-vluchtelingen/
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Домашні тварини 
Якщо ви прибули з домашньою твариною, необхідно якомога 
швидше зареєструвати її. Для цього зверніться до Нідерландського 
управління з безпеки харчових продуктів і споживчих товарів за 
посиланням: https://english.nvwa.nl/news/news/2022/03/09/import-
rules-for-pets-from-ukraine 

Після прибуття до Нідерландів слід якнайшвидше відвезти свого 
улюбленця до ветеринара. За потреби тварину чипують, 
зареєструють та вакцинують від сказу. 

До огляду ветеринара обов’язково ізолюйте свого вихованця від 
інших тварин і людей. 

Організація Hulp voor Dieren uit Oekraïne (Допомога для тварин з 
України, https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/) допоможе вам 
знайти притулок для вашої домашньої тварини. Це можуть бути як 
звичайні притулки, так і безкоштовні прийомні будинки, де ви та ваш 
вихованець можете залишитися. 

Не потрібно приводити свого вихованця до будь-якого притулку. 
Краще спочатку зареєструйтеся на сайті. У розділі «Притулок» ви 
знайдете кілька реєстраційних форм. Вам потрібно буде заповнити 
по одній формі для кожної тварини і надати необхідну інформацію 
про тварину (наприклад, історію хвороби, поведінку тварини, 
бажаний притулок (притулок потрібен тільки для тварини або ви 
шукаєте проживання разом)). 

Загальна інформація також доступна за посиланням: 
https://www.refugeehelp.nl/get-help/pets/what-to-do-with-pets-from-
ukraine 

Доступ до освіти 
Дитячі ясла / садки 

Діти біженців з України віком від 0 до 4 років можуть відвідувати 
дитячий садок. Діти від 4 до 12 років можуть відвідувати позашкільні 
заняття. За відвідування дитячих садочків або позашкільних занять 
може стягуватися певна плата. Іноді муніципалітет може 
компенсувати ці витрати. Щоб отримати конкретну інформацію з 
цього приводу, зверніться до місцевого муніципалітету. Допомога 
по догляду за дитиною не передбачена, оскільки біженці з України 
не мають посвідки на проживання як такої. 

Із додатковою інформацією (лише нідерландською мовою) можна 

https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/
https://www.refugeehelp.nl/get-help/pets/what-to-do-with-pets-from-ukraine
https://www.refugeehelp.nl/get-help/pets/what-to-do-with-pets-from-ukraine
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ознайомитися за посиланням: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-
oekraine/ondersteuning-in-nederland/kinderopvang 

Початкова й середня освіта 

Діти шкільного віку мають право на освіту незалежно від їхнього 
правового статусу. 

Батьки можуть записати дитину до найближчої школи. Якщо дитина 
не володіє нідерландською мовою, школа може спочатку 
зарахувати її до міжнародного перехідного класу (стосується дітей 
віком від 12 до 18 років). У звичайних школах також існують 
спеціалізовані класи для дітей молодшого віку. Бажано, щоб 
українські діти здобували освіту за освітньою програмою для 
новоприбулих. Цей вид освіти призначений для навчання іноземних 
учнів. Нинішні умови для таких учнів передбачають класи і школи в 
рамках системи початкової освіти та міжнародні перехідні класи 
(ISK) в рамках системи середньої освіти. 

Якщо родина все ще проживає в тимчасовому житлі, муніципалітет 
допоможе з тимчасовим зарахуванням до шкіл. 

Із додатковою інформацією щодо системи освіти Нідерландів можна 
ознайомитися за посиланням: https://www.refugeehelp.nl/get-
help/education/dutch-educational-system. 

Університети 

Нідерландська система вищої освіти може відрізнятися від тієї, до 
якої ви звикли. Якщо вам більше 18 років, отримувати подальшу 
освіту не обов’язково. 
Тільки якщо ви не маєте роботи і бажаєте подати заяву на 
отримання допомоги, вас можуть зобов’язати отримати диплом до 
27 років. Важливо знати, що працювати за багатьма професіями 
можна лише за наявності певного диплома. 

Професійна та вища освіта 

Залежно від того, яку середню школу ви відвідували, ви можете 
продовжити навчання в Нідерландах на різних рівнях. Існує три рівні 
освіти:

♦ середня професійна освіта старшого рівня (MBO) для тих, хто
має диплом VBMO;

♦ вища професійна освіта (HBO) для тих, хто має диплом HAVO;

♦ університетська освіта (Wetenschappelijk Onderwijs, WO) для

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/ondersteuning-in-nederland/kinderopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/ondersteuning-in-nederland/kinderopvang
https://www.refugeehelp.nl/get-help/education/dutch-educational-system
https://www.refugeehelp.nl/get-help/education/dutch-educational-system
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тих, хто має диплом VWO.

Студенти з України можуть вступати до нідерландських 
університетів, якщо вони: 

♦ відповідають вимогам курсу, на який вони хочуть вступити;
♦ сплатили відповідну плату за навчання.

На даний момент не передбачено фінансової підтримки на 
отримання освіти. 

Визнання академічних звань 

Якщо для зарахування на навчання в рамках певної форми освіти 
необхідно визнати ваше академічне звання, відповідний заклад 
може звернутися за консультацією до одного з двох наступних 
закладів: 

♦ Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

♦ Nuffic

Якщо визнання академічного звання необхідно для того, щоб 
продовжити навчання або продовжити працювати за спеціальністю, 
зверніться до органу, який має кваліфікацію для оцінювання вимог 
до спеціалістів для такої конкретної професії. 
Відповідна інформація доступна за посиланням: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=10&quid=1&m 

Якщо визнання академічного звання необхідно для доступу до 
ринку праці, зверніться до однієї з двох наступних установ: 

♦ Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB)

♦ Nuffic

Додаткові платформи підтримки 

Веб-сайт RefugeeHelp пропонує додаткову інформацію щодо таких 
питань: 

♦ Додаткова підтримка з одягом та продуктами харчування
(Additional support for clothing and food)

♦ Догляд за немовлятами та дітьми дошкільного віку (Care

https://www.s-bb.nl/
https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/oekraine
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.s-bb.nl/
https://www.s-bb.nl/
https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/oekraine
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/goods
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/babies-kids
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for babies and pre-school children)

♦ Інтернет і Wi-Fi (Connectivity)

♦ Дозвілля та заняття спортом (Leisure time and sports
activities)

Інформація для спільноти ЛГБТІ з України доступна англійською та 
нідерландською мовами за посиланням: 
https://www.coc.nl/algemeen/oekraine 

Інформація про тимчасовий захист у конкретній країні доступна за 
посиланням: https://whoiswho.euaa.europa.eu/ 

4. Міжнародний захист
Особи, що знаходяться під тимчасовим захистом, можуть 
залишатися в Нідерландах доки діє директива про тимчасовий 
захист (наразі до березня 2023 року). 
Якщо ви не маєте права на тимчасовий захист, ви можете попросити 
міжнародного захисту (притулку) в головному центрі прийому 
біженців у Тер-Апель. У цьому випадку розпочнуть звичайну 
процедуру надання притулку. Це зокрема означає, що вас 
розмістять в центрі для шукачів притулку.

https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/babies-kids
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/mobile-internet
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/activities-buddies
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/activities-buddies
https://www.coc.nl/algemeen/oekraine
https://whoiswho.euaa.europa.eu/
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Додаток І. Довідкові матеріали 
Загальна інформація 

Послуги Веб-сайт QR-код 

Посольство України в 
Нідерландах 

https://netherlands.mfa.gov.ua/ 

Тимчасовий захист 

Інформація щодо реєстрації 
для отримання тимчасового 
захисту 

https://ind.nl/en/news/ind-
process-for-refugees-from-
ukraine 

Житло 

Інформація про житло та 
розміщення 

https://www.refugeehelp.nl/get-
help/category/housing 

Охорона здоров’я 

Інформація про медичну 
допомогу та відповідні витрати 

https://www.zorgverzekeringslijn
.nl/ukrainian/ 

Інформація про базовий пакет 
медичного страхування 

https://www.rijksoverheid.nl/ond
erwerpen/zorgverzekering/vraa
g-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-
basispakket-van-de-
zorgverzekering

Інформація щодо психічного 
здоров'я 

https://www.government.nl/topic
s/mental-health-services 

Інформація про медичне 
страхування для біженців з 
України

https://www.government.nl/
documents/leaflets/2022/07/27/
information-for-refugees-from-
ukraine-in-the-netherlands-
about-health-insurance

https://netherlands.mfa.gov.ua/
https://ind.nl/en/news/ind-process-for-refugees-from-ukraine
https://ind.nl/en/news/ind-process-for-refugees-from-ukraine
https://ind.nl/en/news/ind-process-for-refugees-from-ukraine
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/housing
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/housing
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering
https://www.government.nl/topics/mental-health-services
https://www.government.nl/topics/mental-health-services
https://www.government.nl/documents/leaflets/2022/07/27/information-for-refugees-from-ukraine-in-the-netherlands-about-health-insurance
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Інформація щодо COVID-19 https://www.government.nl/topic
s/coronavirus-covid-19 

Доступно англійською або 
нідерландською мовами 

Доступ до освіти 

Інформація щодо отримання 
освіти в Нідерландах 

https://www.refugeehelp.nl/get-
help/category/education 

Відео про систему освіти 
Нідерландів 

https://www.youtube.com/watch
?v=uuJ82w2CnJk 

Доступно англійською мовою 

Додаткова підтримка 

Одяг та їжа https://www.refugeehelp.nl/get-
help/category/goods 

Догляд за немовлятами та 
дітьми дошкільного віку 

https://www.refugeehelp.nl/get-
help/category/babies-kids 

Інтернет і Wi-Fi https://www.refugeehelp.nl/get-
help/category/mobile-internet 

Дозвілля та заняття спортом https://www.refugeehelp.nl/get-
help/category/activities-buddies 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/education
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/education
https://www.youtube.com/watch?v=uuJ82w2CnJk
https://www.youtube.com/watch?v=uuJ82w2CnJk
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/goods
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/goods
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/babies-kids
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/babies-kids
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/mobile-internet
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/mobile-internet
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/activities-buddies
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/activities-buddies
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Інформація для спільноти 
ЛГБТ з України 

https://www.coc.nl/engels 

Доступно англійською та 
нідерландською мовами 

Домашні тварини https://english.nvwa.nl/news/ne
ws/2022/03/09/import-rules-for-
pets-from-ukraine 

Притулки для домашніх тварин https://www.refugeehelp.nl/get-
help/category/pets 

Інформаційні платформи 

RefugeeHelp – це основна 
онлайн-платформа для 
українських біженців у 
Нідерландах та всіх, хто хоче 
їм допомогти 

https://www.refugeehelp.nl/get
-helpç

Додаткова інформація про 
тимчасовий захист у певній 
країні 

https://whoiswho.euaa.europa.e
u

https://www.coc.nl/engels
https://english.nvwa.nl/news/news/2022/03/09/import-rules-for-pets-from-ukraine
https://english.nvwa.nl/news/news/2022/03/09/import-rules-for-pets-from-ukraine
https://english.nvwa.nl/news/news/2022/03/09/import-rules-for-pets-from-ukraine
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/pets
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/pets
https://www.refugeehelp.nl/get-help%C3%A7
https://www.refugeehelp.nl/get-help%C3%A7
https://www.refugeehelp.nl/get-help%C3%A7
https://whoiswho.euaa.europa.eu/
https://whoiswho.euaa.europa.eu/
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