
Як дістатися 

Ви можете поїхати поїздом, безкоштовним для всіх 
українців, або скористатися автобусом. Ви можете 
знайти автобуси до Данії тут Ukrainetodenmark.com  
+45 6110 0494.

Вони безпечні та перевозять за приватні пожертви. 
Зазвичай біженців автобуси відвозять до 
муніципалітетів та центрів для біженців, де їх реєструє 
державний службовець. 

Паспорт 

Як громадянин України, ви можете потрапити до Данії як 
турист. Якщо у вас є біометричний паспорт, ви можете 
в’їхати без візи, якщо ні, вам потрібно буде подати заяву на 
отримання на 2-тижневої візи на кордоні. Вам знадобляться 
адреса та номер телефону вашого хоста в Данії.

Якщо ви натомість цього звертаєтеся з проханням про 
надання притулку, то ви отримуєте їжу та житло, але 
вам заборонено працювати. Ви можете подати заявку 
на отримання дозволу на проживання на 2 роки за 
посиланням внизу.

Інформація про Данію для 
біженців з Україниi

Дізнайтеся більше

•	 Гаряча лінія для українських біженців: +48 222 309 900

•	 Посольство України в Данії: https://denmark.mfa.gov.ua/embassy. +45 3318 5620 або +45 8145 5260 

•	 Aid Ukraine Denmark, консультуємо з будь-яких питань, таких як транспорт, робота, проживання, правосуддя:  
https://en.kriseinformation.dk/for-ukrainians

•	 Створений данський сайт для оповіщення українців щодо умов у Данії з аплікаційною формаю: network@aidukraine.dk 

Охорона здоров’я, робота та рівень  
заробних плат/цін

Громадяни України мають право на невідкладну допомогу в 
лікарнях, у тому числі психіатрів. Охорона здоров’я в Данії 
є безкоштовною (крім стоматологів та ліків) після того, 
як ви подали заяву про надання притулку або посвідку на 
проживання.
У Данії їжа, одяг та житло дорогі в порівнянні з іншими 
країнами Європи. Однак навіть некваліфікована робота 

повинна покривати основні витрати, і багато хто допоможе 
біженцям безкоштовно.

У Данії існує загальна потреба в робочій силі, і ви зможете 
подавати заявки на роботу коли ваша посвідка на проживання 
буде затверджена
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Житло
Багато данців готові прийняти приватно, наприклад, через ці групи у Facebook:

•	 Housing: Giv husly til Ukrainske flygtninge i DK  Надаємо житло д 
https://www.facebook.com/groups/411309590762305/

•	 Help, support and housing: Bevar Ukraine  Збережи Україну! Бевар Україна  
https://www.facebook.com/groups/BevarUkraine.dk 

YВи також можете отримати житло через муніципалітети, наприклад, у Копенгагені, 
найбільшому муніципалітеті Данії :: Wellcome House, +45 5163 7030, https://www.kk.dk/ukraine 


