1

ДАНІЯ
ДАНІЯ

2

Документ укладено в серпні 2022 року
Агентство Європейського Союзу з питань надання притулку (EUAA) та жодна особа, що діє від імені EUAA, не
несуть відповідальності за використання інформації, що міститься в цій публікації.
Люксембург: Відділ публікації офіційних видань Європейського Союзу, 2022
PDF: ISBN 978-92-9400-235-8
doi (цифровий ідентифікатор об'єкта):10.2847/896567
Версія для друку: ISBN 978-92-9400-234-1 doi (цифровий ідентифікатор об'єкта):10.2847/949089

BZ-08-22-220-UK-N
BZ-08-22-220-UK-C

Фото на обкладинці, Joel Carillet © iStock, 2022 © European Union Agency for Asylum (EUAA), 2022
Відтворення дозволено за умови повідомлення про джерело. Для будь-якого використання або відтворення
фотографій чи інших матеріалів, на які не розповсюджується авторське право EUAA, необхідно отримати
дозвіл безпосередньо від власників авторських прав.

3

Зміст
Загальна інформація

4

В’їзд до Данії

5

Тимчасовий захист

6

Міжнародний захист

18

Додаток І. Довідкові матеріали

19

КОПЕНГАГЕН

4

1.

Загальна інформація
Мова
Офіційною мовою в Данії є данська. Данською мовою розмовляє
близько 6 мільйонів осіб, переважно в Данії, а також у Гренландії та на
Фарерських островах. Гренландська мова є офіційною у Гренландії, а
фарерська мова - офіційною мовою на Фарерських островах.

Адміністративний устрій
Данія поділена на 5 адміністративних регіонів.

Населення

За оцінками на перший квартал 2019 року населення країни становило 5
806 081 особа.

Контакти екстрених служб
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Імміграційна служба Данії: Тел. +45 35366600
Години роботи: Понеділок-середа: 9.00-15.00, четвер: 12.00-17.00,
п’ятниця: 9.00-12.00
Посольство України в Копенгагені: Тел. +45 33185620 або
+45 81455260
Вебсайт: https://denmark.mfa.gov.ua/en/embassy
Гаряча лінія з питань COVID-19, якщо ви заразилися чи мали контакт з
особою з COVID-19: Тел. +45 32320511
Екстрена допомога, якщо вам потрібна швидка, при нещасному
випадку чи пожежі: 112
Поліція: +45 114
Медична невідкладна допомога: зверніться на сайт Міністерства
охорони здоров’я Данії https://sum.dk/english
Гаряча лінія для повідомлень про торгівлю людьми: +45 70202550
Європейська гаряча лінія для пошуку зниклих дітей: 116000
Європейський телефон довіри для дітей та підлітків: 116111
Підтримка для постраждалих від сексуального насильства: https://
disabroad.org/copenhagen/student-resource/health-and-safety/sexualviolence/
Підтримка жінкам, постраждалим від насильства: https://danner.dk/en
Данська організація Червоного Хреста, служба пошуку пропалих
родичів/знайомих:
+45 35259200
Інформація для LGBTIAQ+, консультації та підтримка: +45 33131948
(четвер 18.00-20.00)
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Посвідчення водія
Особи, які в’їжджають до Данії на транспортному засобі з іноземними
номерами, повинні повідомити про це Данське агентство транспортних
засобів (Motorstyrelsen) перед перетином кордону. Заповніть цю форму і
зареєструйте своє авто протягом 30 днів після прибуття:
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244357

Українська діаспора
На вебсайті https://www.internations.org/denmark-expats/ukrainians
публікуються новини і корисна інформація від української громади в Данії.

2. В'їзд до Данії

Громадяни України (включаючи дітей до 18 років), які мають
біометричний паспорт або дозвіл на проживання в Шенгенській зоні, за
умови дотримання основних умов в’їзду можуть в’їжджати до Данії без
попереднього отримання візи.
Якщо у вас немає біометричного паспорта, вам потрібна
короткострокова віза для в’їзду в Данію.
Заяви на отримання візи в Данію розглядаються дипломатичними
представництвами Данії. У деяких випадках заяви пересилаються до
Імміграційної служби Данії для розгляду та прийняття рішення.
Щоб отримати візу, ви зазвичай повинні відповідати таким основним
умовам:
♦
♦
♦

♦

Ваш паспорт або проїзний документ має бути дійсним протягом
3 місяців після закінчення терміну дії візи.
Ваш паспорт або проїзний документ мають бути видані
протягом останніх 10 років.
Ви повинні мати необхідні кошти для оплати проживання та
зворотної подорожі. Дипломатичне представництво Данії (або
Імміграційна служба Данії, якщо вашу справу буде передано
туди) визначить суму, яка буде вважатися необхідною, залежно
від тривалості вашого перебування та місця розміщення (готель
або проживання у друзів/родини). Як правило, ви повинні мати
у своєму розпорядженні приблизно 350 данських крон на
день. Якщо ви зупиняєтеся в готелі, необхідна сума становить
приблизно 500 данських крон на день.
Ви повинні мати поліс туристичного страхування для
повернення можливих витрат у зв’язку зі станом здоров’я
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♦
♦
♦

чи смертю, необхідним лікуванням чи госпіталізацією під час
вашого перебування. Страховий поліс повинен охоплювати
всі країни Шенгенської угоди, а мінімальний розмір покриття
становити 30 000 євро. Страховий поліс має бути дійсним на той
самий термін, що й віза. Термін дії візи може бути скорочено,
якщо страховий поліс не покриває весь період.
Ви не повинні бути зареєстровані як персона нон грата в
Шенгенській інформаційній системі (SIS II).
Ви не повинні мати попередніх депортацій із Данії та заборони
на в’їзд.
Ви не повинні бути внесені до санкційних списків ООН або ЄС.

Ці умови застосовуються при видачі вам візи, а також під час в’їзду та
перебування в Шенгенській зоні.
Якщо данське дипломатичне представництво або Імміграційна служба
Данії підозрює, що ви збираєтеся отримати постійне або довготермінове
проживання в Данії, або що ви можете становити загрозу національній
або громадській безпеці, вашу візову заяву буде відхилено.
На вебсайті http://www.newtodenmark.dk/ukraine данської імміграційної
служби публікується інформація та відповіді на поширені запитання
українською мовою для громадян України. Там ви знайдете всю
необхідну інформацію про в’їзд до Данії, дозвіл на проживання тощо.

3. Тимчасовий захист

За певних умов особам з України може бути надано дозвіл на тимчасове
проживання в Данії відповідно до закону про дозволи на тимчасове
проживання для переміщених осіб з України (Спеціальний акт). Щоб
його отримати, ви повинні відповідати наступним вимогам:
♦

Ви є громадянином України і проживали в Україні до 24 лютого
2022 року.
♦
Ви виїхали з України 1 лютого 2022 року або після цієї
дати, якщо ви не проживали чи не мали іншого дозволу на
проживання в Данії станом на 24 лютого 2022 року.
Ви є близьким членом сім'ї особи, якій було надано дозвіл на
проживання в Данії відповідно до Спеціального Акту (розділ 1 або 2(1)(1)).
Інформацію про те, як подати заяву на дозвіл на тимчасове проживання
в Данії та про умови дозволу на проживання, можна отримати тут:
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https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Ukraine/Displaced-fromUkraine.

Де можна подати заяву на дозвіл на тимчасове
проживання в Данії?
Імміграційна служба Данії відповідає за отримання заяв та надання
відповідей. Заява на отримання дозволу на тимчасове проживання
подається онлайн через спеціальну електронну форму, яка також доступна у
форматі PDF та Word.

Які документи потрібні для подання заяви?
Залежно від вашої ситуації вам будуть потрібні такі документи:
♦
♦
♦
♦
♦

паспорт або інше посвідчення особи (оригінал і копії);
якщо необхідно, паспорт або інше посвідчення особи усіх дітей, що
внесені у вашу заяву;
документи, що підтверджують ваш статус біженця в Україні (тільки
якщо ви не громадянин України);
документи, що підтверджують сімейні зв'язки, наприклад, свідоцтво
про шлюб чи народження;
контракт про працевлаштування (тільки якщо вам запропонували
роботу в Данії).

Яка процедура отримання дозволу на тимчасове
проживання в Данії?
Форма заяви доступна за посиланням: https://www.nyidanmark.dk/en-GB/
Applying/Ukraine/Fordreven%20fra%20Ukraine?anchor=howtoapply.
Ви можете заповнити електронну форму або роздрукувати ї ї та подати
паперову заяву.
Після заповнення заяви вам потрібно записатися на прийом до
Служби громадянських питань Імміграційної служби Данії, для надання
біометричних даних та встановлення особи. Це потрібно зробити, якщо ваші
біометричні дані не було зібрано при в'їзді в Данію.
Ви можете призначити зустріч за посиланням https://selvbetjening.kubedata.
dk/lang-en-gb/us-xf/tidsbestilling?anonym=true.
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Які документи ви отримаєте як особа, що перебуває
під тимчасовим захистом?
Вам нададуть дозвіл на тимчасове проживання у Данії.

Тривалість дозволу на тимчасове проживання
Дозвіл на тимчасове проживання дійсний до 17 березня 2024 року.

Додаткова інформація про ці права
Житло
Поки розглядається ваша заява на отримання дозволу на проживання
відповідно до Спеціального акту, ви можете оселитися в центрі
прийому або розміщення. Ви також можете знайти власне житло,
напр., у родини чи друзів. Отримати додаткову інформацію можна за
посиланням: https://www.gov.pl/web/ua/Vaktsynatsiya-proty-Covid-19inozemtsiv-hromadyan-Ukrayiny.
Якщо ви отримали дозвіл на проживання відповідно до Спеціального
акту, Імміграційна служба Данії вирішує, у якому муніципалітеті ви
проживатимете. Муніципалітет відповідатиме за вашу інтеграцію,
включаючи пошук житла для вас, підтримку у пошуку роботи та оплату
пільг. Отримати додаткову інформацію можна за посиланням

Доступ до ринку праці
Якщо ви отримали дозвіл на тимчасове проживання, ви маєте право
працювати в Данії. Дозвіл на тимчасове проживання дає право на
доступ до ринку праці як для найманих працівників, так і для
самозайнятих осіб.
Ви також можете отримати право на роботу, якщо подасте заяву на
отримання дозволу на проживання відповідно до Спеціального акту та
зареєструєте ваші біометричні дані.
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Пошук роботи
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

https://job.jobnet.dk/CV/FindWork?Offset=0&SortValue=BestMatch
&SearchString=%23JobsforUkraine
https://www.jobindex.dk/cms/jobs-for-ukraine-ukrainsk
https://job.jobnet.dk/CV/FindWork?Offset=0&SortValue=BestMatch
&widk=true (Данський портал працевлаштування)
https://www.sundhedsjobs.dk/in-english
https://jobbank.dk/en/page/2203/jobs-for-ukrainians-in-denmark/
(пропозиції роботи для висококваліфікованих спеціалістів)
https://pro.ing.dk/peopletech/fokus/stem-jobs-ukrainians (роботи в
галузі STEM для українців)
https://www.3f.dk/find-svar/jobsoegning/working-in-denmark
(виробництво, будівництво, робота на складах і на кухні)

Написання резюме
Для працевлаштування вам необхідно подати своє резюме.
Резюме — це короткий документ з вашими контактними даними та
інформацією про ваші навички, володіння мовами, досвід роботи та
освіту.
Більшість працедавців приймають резюме англійською мовою. Ваш
місцевий муніципалітет може допомогти вам створити резюме.
Ви також можете скласти резюме за допомогою шаблону за
посиланням: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%
3A%2F%2Fjobguideukraine.dk%2Fmedia%2F20496%2Fcv-skabelon.
docx&wdOrigin=BROWSELINK.
Більше інформації про написання резюме тут: https://workindenmark.
dk/applying-for-a-job/your-cv.

Подання заявки
Ваша заявка повинна включати короткий лист (не більше 1 сторінки)
про вашу мотивацію пошуку конкретної роботи. Як правило, заявка
подається в електронній формі. Ви також можете роздрукувати її та
передати працедавцеві паперовий примірник.

10

Податкова картка
Податкова картка – це цифровий документ, який інформує вашого працедавця
про те, скільки ви повинні сплатити податків.
Якщо ви працюєте в Данії, вам потрібно мати податкову картку, інакше ви
будете платити 55% податку з вашої зарплатні.
Ваш працедавець допоможе вам отримати податкову картку. Податкову картку
можна отримати двома способами:
♦
♦

через онлайн-систему самообслуговування (зайдіть на www.skat.dk);
за допомогою онлайн-форми.

Більше інформації можна знайти за посиланням: https://skat.dk/data.aspx?
oid=2349629 і https://skat.dk/data.aspx?oid=3099.

Банківський рахунок
Усі громадяни Данії повинні мати NemKonto. Це звичайний
банківський рахунок, на який ви можете отримувати будь-які
платежі від державних органів, напр. повернення податків. Ви
можете зареєструвати банківський рахунок в Данії чи в Україні як
свій NemKonto.
Ви можете звернутися у данський банк, щоб відкрити банківський
рахунок і зареєструвати його як свій NemKonto. Ви можете
використовувати свій цифровий підпис, NemID або MitID, щоб
зареєструвати свій український банківський рахунок як NemKonto.
Перегляньте https://nemkonto.dk, щоб отримати інформацію, як
зареєструвати NemKonto.
Заробітна плата та умови працевлаштування
Важливо розуміти, яка заробітна плата та умови праці на запропонованій вам
роботі.
Ви можете звернутися до профспілки, щоб отримати консультацію щодо оплати
та умов, узгоджених між соціальними партнерами, навіть якщо вони не
передбачені вимогами законодавства Данії.
Прочитати більше про оплату й умови праці в Данії можна за посиланням:
https://lifeindenmark.borger.dk/.
Про права й обов'язки на робочому місці в Данії можна почитати за
посиланням: https://jobguideukraine.dk/media/20956/wcag-widkknowyourrightsand.pdf.

11

Соціальна допомога
Якщо ви перебуваєте в Данії на законних підставах, ви маєте право на
допомогу та підтримку відповідно до Закону Данії «Про соціальні послуги».
Це включає, наприклад, допоміжні засоби та пристрої для людей з
інвалідністю та підтримку вразливих дітей. Рішення про надання допомоги
та підтримки відповідно до Закону «Про соціальні послуги» приймає
муніципалітет.
Отримавши дозвіл на проживання, ви одразу отримаєте доступ до ринку
праці нарівні з громадянами Данії та іншими громадянами ЄС.
Залежно від ваших особистих і фінансових обставин ви також можете
отримати допомогу через систему грошових виплат (загальна схема
мінімального доходу в Данії) та інші виплати. Тип і обсяг додаткових
пільг, які ви можете отримати, залежать від таких факторів, як те, чи ви є
батьком-одинаком / єдиним годувальником вашої сім’ї, кількості дітей, які
знаходяться на утриманні, типу житла та вартості оренди.
Перегляньте https://lifeindenmark.borger.dk, щоб довідатися більше про
доступні вам варіанти.

Засоби до існування у системі прийому
Після того, як ви подали заяву на отримання дозволу на проживання
відповідно до Спеціального акту, і доки дозвіл на проживання не буде
видано, ви можете залишатися в одному з центрів прийому та розміщення
Імміграційної служби Данії. У цьому випадку Імміграційна служба Данії
покриє ваші витрати на проживання та необхідні медичні послуги.
Поки розглядається заява на отримання дозволу на проживання відповідно
до Спеціального акту, дітям буде запропоновано навчання в або при центрі,
в якому вони проживають. Зміст і обсяг наданої освіти відповідатимуть
освіті, що пропонується двомовним учням, які відвідують данську
початкову та неповну середню школу.

Охорона здоров’я
Медична допомога / рецептурні лікарські засоби
Після того як ви подали заяву на отримання дозволу на проживання
відповідно до Спеціального акту, ви маєте доступ до кількох медичних
послуг. Доступ до медичної допомоги залежить від статусу вашої заяви та
місця проживання.
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Українці з дозволом на проживання в Данії
Переміщені особи з України, що прибувають до Данії, можуть отримати
необхідні медичні послуги від Управління охорони здоров’я Данії.
Після отримання дозволу на проживання відповідно до Спеціального акту
та отримання данського номера соціального страхування (номер CPR)
особи з України мають право на всі пільги згідно із Законом Данії «Про
охорону здоров’я». Жовту медичну картку можна оформити після того, як
особа отримала номер CPR.
Право на медичну допомогу надається нарівні з іншими жителями Данії.
Отримати додаткову інформацію можна за посиланням: https://www. sst.dk/
en/English/Responsibilities-and-tasks/Preparedness/Preparedness-and-the-warin-Ukraine/Access-to-health-care-for-refugees-from-Ukraine.

Українці без дозволу на проживання в Данії
У столичному регіоні Данії діє медична клініка для надання медичної
допомоги переміщеним особам з України. Ця клініка призначена для
переміщених осіб з України, які подали заяву на отримання дозволу на
проживання в Данії відповідно до Спеціального акту та очікують розгляду
своїх заяв.
Ви можете скористатися послугами клініки незалежно від того, чи ви
проживаєте у приватному будинку, чи в муніципальному житлі. Для того,
щоб отримати доступ до послуг клініки, необхідно пред’явити квитанцію,
яку ви отримали під час оформлення дозволу на проживання або під час
надання біометричних даних.
Отримати додаткову інформацію можна за посиланням: https://
www.regionh.dk/english/healthcare-services/medical-care-for-ukrainianrefugees/pages/medical-care-for-ukrainian-refugees.aspx#10.
Якщо ви перебуваєте в центрі прийому або розміщення, яким керує
Імміграційна служба Данії, ви маєте доступ до необхідної медичної
допомоги в медичній клініці центру.

Право на екстрене та тривале стаціонарне лікування
Особи, які не подали заяву на отримання дозволу на проживання
відповідно до Спеціального акту, мають право на екстрене та тривале
лікування в лікарні. Лікування охоплює перебування в стаціонарі у
разі нещасних випадків, раптового початку захворювання, початку або
раптового загострення хронічної хвороби тощо. Регіональні лікарні можуть
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запропонувати оцінку та лікування, яке перевищує термінову потребу в
лікуванні, якщо лікарня оцінить, що за конкретних обставин нерозумно
направляти пацієнта на лікування в рідну країну.
Особи, які подали заяву на отримання дозволу на проживання відповідно
до Спеціального акту, чиї витрати на проживання та необхідні медичні
послуги покриває Імміграційна служба Данії, також матимуть доступ до
необхідного медичного обслуговування.

Право на необхідне лікування
Якщо ви подали заяву на отримання дозволу на проживання відповідно до
Спеціального акту, а ваше житло не було надане Імміграційною службою
Данії, ви маєте право на необхідні пільги відповідно до Закону «Про
охорону здоров’я».
Якщо ви проживаєте у житлі, наданому Імміграційною службою Данії, ви
маєте доступ до необхідної медичної допомоги в медичній клініці центру
прийому.
Лікування вважається необхідним, якщо воно невідкладне та/або має на
меті знеболення.
Лікування вважається невідкладним, якщо його зволікання може
призвести до травм, що загрожують життю, дегенерації або серйозного
погіршення вашого стану, або до того, що ваш стан стане хронічним.

Право на всі пільги відповідно до Закону «Про охорону
здоров’я»
Переміщені особи з України, яким надано дозвіл на тимчасове проживання
відповідно до Спеціального акту, мають право на всі пільги відповідно
до Закону «Про охорону здоров’я», якщо вони мають номер CPR та жовту
медичну картку.
Діти мають право на такий самий рівень медичної допомоги, як і громадяни
Данії, незалежно від статусу проживання.
Отримати додаткову інформацію можна за посиланням: https://sum.dk/
nyheder/2022/april/sundhedshjaelp-til-ukrainske-flygtninge.

Психологічна підтримка
Данська рада у справах біженців пропонує українцям у Данії можливість
телефонної розмови з україномовним психосоціальним спеціалістом.
Основна увага зосереджена на особистих реакціях, а особливо на тому, як
підтримати дітей в особливій ситуації, в якій вони опинилися.
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Можна домовитися про проведення від 1 до 3 сеансів по телефону або
особистих зустрічей. Це залежить від потреб, географічного розташування і т.д.
Можна зателефонувати на гарячу лінію +45 33735314 з понеділка до
п'ятниці між 9.00-10.00 та 17.00-18.00.

Допомога психіатра
Якщо вам або комусь із ваших знайомих потрібна термінова психіатрична
допомога, ви можете звернутися до ургентних психіатричних лікарень у
вашому регіоні.
Столичний регіон Данії (8 ургентних психіатричних центрів): https://www.
regionh.dk/english/Healthcare-Services/Emergency-Medical-Services/Pages/
Psychiatric-admissions.aspx.
Регіон центральної Данії: https://www.rm.dk/sundhed/akut-sygdom/psykiatriskmodtagelse/ (лише данською мовою).
Регіон північної Данії: https://rn.dk/da/Service/English/Immediate-help.
Регіон Зеландія: https://www.regionsjaelland.dk/Kampagner/English/
Emergency-help/Sider/default.aspx.
Регіон південної Данії: https://psykiatrienisyddanmark.dk/undersogelse-ogbehandling/akut-hjaelp-og-behandling (лише данською мовою).

Інвалідність
Імміграційна служба Данії може запропонувати житло, придатне для
переміщених осіб з України без дозволу на проживання, які важко хворі або
потребують особливого догляду.

COVID-19
На даний час немає жодних обмежень на в’їзд до Данії, пов’язаних із
COVID-19.
Однак тим не менше важливо дотримуватися 6 кроків Управління охорони
здоров’я Данії щодо запобігання інфекції. Дотримуйтесь їх удома, у
громадських місцях, у школі та на роботі. Слід також враховувати інші
загальні рекомендації щодо запобігання інфекціям. Додаткову інформацію
можна знайти на вебсторінці https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations.
Зверніть увагу, що приватні підприємства та приватні заклади культури все
ще можуть вимагати пред’явити COVID-паспорт ЄС або використовувати
маску/щиток для обличчя.
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Вакцинація від COVID-19
Отримати інформацію про вакцинацію від COVID-19 можна за посиланням:
https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Vaccination-against-covid-19.
Якщо ви проживаєте у житлі, наданому Імміграційною службою Данії, ви
можете звернутися в медичну клініку у вашому центрі.

Вакцинація проти кору, поліомієліту та дифтерії
Ви можете отримати безкоштовне щеплення від кору, поліомієліту та
дифтерії.

Інформаційні листівки на теми здоров'я
Система охорони здоров’я: якщо у вас є дозвіл на проживання та житло в
Данії, ви маєте право на безкоштовне лікування в більшості закладів
системи охорони здоров’я. Детальніше про обстеження і лікування
читайте в листівці «Ви і ваше здоров’я» (англійською, українською і
російською мовами).
Вагітність і пологи в Данії: ця брошура створена для вагітних жінок, які
нещодавно переїхали до Данії. Вона описує медичні послуги, доступні для
вагітних жінок у Данії, і містить важливі поради щодо вагітності та пологів
(англійською, українською і російською мовами).
Здоров’я маленьких дітей: ця брошура для тих, хто нещодавно переїхав до
Данії з дітьми до 6 років. Вона містить інформацію про необхідні медичні
послуги і важливі поради щодо здоров’я дітей (англійською, українською і
російською мовами).

Обов'язковий ветеринарний огляд домашніх тварин
Після російського вторгнення в Україну ЄС і Данія прийняли спеціальний
відступ від Регламенту (ЄС) № 576/2013. Як наслідок, особи, що
подорожують зі своїми домашніми тваринами з України, можуть привозити
їх до ЄС/Данії, навіть якщо тварини не відповідають усім вимогам.
Якщо ви прибули до Данії з України зі своїми домашніми тваринами,
виконайте наступні дії:
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♦
♦
♦

ізолюйте своїх улюбленців від контакту з іншими тваринами та
людьми;
якомога швидше заповніть цю форму https://www.foedevarestyrelsen.
dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Documents/
INFORMATION_CONCERNING_MY_PET_ANIMAL.pdf;
надішліть заповнену форму у Данське ветеринарне і харчове
управління за адресою: email@fvst.dk.

Отримати додаткову інформацію можна за посиланням: https://www.
foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/
Pages/Pets-and-the-situation-in-Ukraine.aspx.

Доступ до освіти
Дитячий садок, початкова та неповна середня освіта
Українські батьки, які мають законний дозвіл на проживання в Данії, мають
право на доступ до послуг дитячого садка в Данії для своїх дітей від 0 до 5
років. Відповідно до Закону «Про дошкільне виховання», муніципалітет за
місцем проживання повинен запропонувати дитині місце в дитячому садку
відповідно до віку не пізніше, ніж через 3 місяці після подання відповідної
заяви.

Обов'язкова освіта в Данії триває 10 років. Вона надається дітям від
6 до 17 років. Діти з України віком від 6 до 17 років, які або отримали дозвіл
на проживання, або, на думку влади Данії, мають на меті легально
проживати в Данії (протягом шести місяців або більше), повинні відвідувати
обов’язкову початкову та неповну середню школу.
Муніципалітети несуть відповідальність за те, щоб усі діти обов’язкового
шкільного віку або відвідували звичайну початкову та неповну середню
школу (folkeskole), або отримували іншу освіту такої ж якості, як освіта, що
надається в державній шкільній системі Данії.
Більше інформації про освіту для дітей без дозволу на проживання можна
знайти тут: https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Words-and-concepts/US/DiverseUS/Schooling-for-children-without-a-residence-permit.
Нове законодавство збільшило гнучкість у сфері дошкільної освіти та
початкової та неповної середньої школи щодо переміщених осіб з України,
які мають дозвіл на проживання відповідно до Спеціального акту. Серед
іншого, муніципалітети в Данії мають більшу гнучкість, коли йдеться про
створення спеціальних пропозицій для дітей та підлітків, переміщених з
України.
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Старша середня освіта
Українські підлітки, які отримали дозвіл на проживання в Данії та закінчили
початкову та неповну середню освіту, можуть подати заявку на зарахування
до програми старшої середньої освіти.
Якщо учень закінчив навчання, яке відповідає данській початковій
та неповній середній школі, і має навички, необхідні для остаточного
завершення програми старшої середньої освіти, то він має законне право
на зарахування.
Відповідно до закону, ухваленого 19 травня 2022 року, старші навчальні
заклади мають право використовувати українську або англійську мову
як основну мову навчання та використовувати дистанційне навчання для
підлітків, які мають посвідку на проживання відповідно до Спеціального
акту.

Вища освіта
Якщо ви отримали дозвіл на тимчасове проживання відповідно до
Спеціального акту, ви звільняєтеся від плати за навчання на денній вищій
формі навчання.
Більше про можливості вищої освіти у Данії для переміщених осіб з України
можна прочитати за посиланням: https://ufm.dk/en/refugees-from-ukrainewelcome/higher-education-options-in-denmark-if-you-are-a-refugee-fromukraine.

Державна програма освітніх грантів і кредитів (SU)
Громадяни України, які отримали дозвіл на тимчасове проживання
відповідно до Спеціального акту, можуть отримати рівний статус з
громадянами Данії щодо права на отримання державної стипендії на освіту
(SU). SU - щомісячна дотація, яку студенти отримують від данської держави
для покриття витрат на життя. Його можуть отримати лише студенти, які
були прийняті на програму навчання в Данії. Отримати додаткову
інформацію можна за посиланням: https://www.su.dk/english/refugees-fromukraine/.

Оцінювання та підтвердження кваліфікацій з України
Данське агентство вищої освіти та науки може проводити оцінювання
українських освітніх кваліфікацій.
якщо ви подаєте запит на оцінювання ваших кваліфікацій, ви отримаєте
лист із поясненням, чому відповідають ваші українські кваліфікації в Данії
(освітній рівень, а в деяких випадках і галузь освіти).

18

Таке оцінювання може бути корисним під час пошуку роботи або подачі
заявки на продовження освіти в Данії. Отримати додаткову інформацію
можна за посиланням:
https://ufm.dk/en/refugees-from-ukraine-welcome/recognition-of-ukrainianqualifications-for-work-in-denmark.

Інформація від Агентства Європейського Союзу з
питань надання притулку (EUAA)
Агентство Європейського Союзу з питань надання притулку надає детальнішу
інформацію щодо ваших прав за посиланням:
https://euaa.europa.eu/euaa-response-russian-invasion-ukraine.
Додаткова інформація про тимчасовий захист у країнах ЄС + доступна на вебсторінці «Хто є хто» за посиланням:

https://whoiswho.euaa.europa.eu/

4. Міжнародний захист

Будь-який іноземець у Данії може подати заяву на надання притулку.
Ви можете подати заяву на надання притулку незалежно від того, чи
ви в’їхали в Данію нелегально, чи маєте дозвіл на проживання чи візу.
Ви можете подати заяву на отримання притулку в Данії, лише якщо ви
перебуваєте в Данії. Ви також можете подати заяву на надання притулку
в Данії на данському кордоні. Не можна подати заяву на надання
притулку, звернувшись із запитом до представництва Данії (посольства чи
генерального консульства) за межами Данії. Якщо у вас немає дозволу на
проживання, ви можете подати заяву на надання притулку, з’явившись
особисто в поліцейську дільницю в Данії або в поліцію в Центрі Сандгольма.
Якщо ви вже маєте дозвіл на проживання (на інших підставах, ніж притулок) у
Данії, ви можете подати заяву на надання притулку, особисто з’явившись у
поліцію району, де ви проживаєте.
Влада Данії наразі призупинила розгляд заяв про надання притулку від
українських громадян до отримання оновленої інформації щодо поточної
ситуації в Україні.
Отримати додаткову інформацію можна за посиланням: https://
www.nyidanmark. dk/en-GB/You-want-to-apply/Asyl/Voksen-asylans%C3%B8ger/.

Додаток І. Довідкові матеріали
Послуги

Загальна інформація
Веб-сайт

Загальна інформація про
Данію

https://denmark.dk/

Дансько-український
словник

https://drive.google.com/drive/
u/0/folders/1QxEa4mGj7LIy448
UYYnNsCF7gAArgAoD

Створений Орхуським
університетом, доступний
онлайн у форматі PDF
Посольство / консульство
України

https://denmark.mfa.gov.ua/en/
embassy

Тел. +45 33161635,
+45 33185620
Контакти екстрених служб

https://international.kk.dk/live/h
ealthcare/medicalemergencies/emergencynumbers

Посвідчення водія та
реєстрація транспортних
засобів

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2
244357

Вимоги для в'їзду

http://www.newtodenmark.dk/u
kraine

Дозвіл на тимчасове проживання (Спеціальний акт)
Критерії відповідності
https://www.nyidanmark.dk/enGB/You-want-toapply/Ukraine/Displaced-fromРеєстрація
Ukraine
Вимоги
Процедура / реєстрація

QR-код

Державна система
розміщення
Проживання у приватних
осіб / реєстрація (в
очікуванні рішення)

Житло
https://www.nyidanmark.dk/enGB/You-are-waiting-for-ananswer/Fordreven-fra-Ukraine

Проживання у приватних https://www.kl.dk/english/
осіб / реєстрація
(після того, як ви отримали
дозвіл на проживання на
підставі Спеціального акту,
ваш муніципалітет
відповідає за надання
житла).
Для отримання подальшої
інформації звертайтеся у
муніципальні органи
(Kommunernes
Landsforening)
Медична допомога для
українських біженців

Охорона здоров’я
https://sum.dk/nyheder/2022/a
pril/sundhedshjaelp-tilukrainske-flygtninge

Допомога психіатра

https://www.regionh.dk/english
/HealthcareServices/Emergency-MedicalServices/Pages/Psychiatricadmissions.aspx

Інформація щодо COVID-19

https://en.coronasmitte.dk/rules
-and-regulations

Інформація про доступ до
освіти й зарахування до
державних шкіл

Доступ до освіти
https://en.kriseinformation.dk/o
fficial-news/pressconferences/2022/apr/04-25buvm

Шкільна освіта для дітей
без дозволу на
проживання

https://www.nyidanmark.dk/enGB/Words-andconcepts/US/DiverseUS/Schooling-for-childrenwithout-a-residence-permit

Вища освіта

https://www.su.dk/english/refug
ees-from-ukraine/

Інформація про те, як
подати заяву на
отримання міжнародного
захисту

Міжнародний захист
https://www.nyidanmark.dk/enGB/You-want-toapply/Asyl/Voksenasylans%C3%B8ger/

Додаткова підтримка
Українська діаспора

https://www.internations.org/de
nmark-expats/ukrainians

Можливості безкоштовного проїзду
Безкоштовний проїзд для
https://www.dsb.dk/engукраїнців після отримання ukraine/
дозволу на проживання
Доступно українською мовою

Інформаційні платформи (вебсайти)
Найпоширеніші запитання http://www.newtodenmark.dk/u
й відповіді щодо в’їзду до
kraine
Данії, оформлення
дозволу на тимчасове
проживання й
різноманітних прав

Посібник для пошуку
роботи для осіб з України

https://jobguideukraine.dk/forukrainian-jobseekers/

Спеціальна сторінка
Європейської комісії для
осіб, які залишили Україну

https://ec.europa.eu/info/strate
gy/priorities-20192024/stronger-europeworld/eu-solidarity-ukraine/euassistance-ukraine/informationpeople-fleeing-war-ukraine_uk

Інформація для біженців

http://www.newtodenmark.dk/u
kraine

Послуги
Отримання інформації про
тимчасовий захист

Інформація про
тимчасовий захист в інших
країнах

Ресурси EUAA
Веб-сайт
https://euaa.europa.eu/euaaresponse-war-ukrainevidpovid-euaa-agentstvoevropeyskogo-soyuzu-z-pitanpritulkuna-viynu-v-ukraini

https://whoiswho.euaa.europa
.eu

QR-код
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