
 

Інформація для біженців з 
України в муніципалітеті Утрехта 

 

 

Ласкаво просимо до Нідерландів! Ми робимо все можливе, щоб якнайкраще допомогти вам. Нижче 

наведено найважливішу інформацію та номери телефонів. 

 

 Номер телефону 

Генеральний 
Муніципалітет міста Утрехт 

Stadskantoor  

Stadsplateau 1 

3521 AZ Utrecht 

Години роботи: 

З понеділка по п’ятницю 08.30 – 17.30  

Вівторок та четвер 08.00 – 22.00  

 

+31 30 286 00 00  

Екстрені виклики 

У разі пожежі, аварії або злочину 

Диспетчерська поліції 

 

У разі небезпечної чи загрозливої ситуації з людиною чи 

сім’єю, яка вас приймає, зв’яжіться з контактною 

персоною з Takecarebnb або прийдіть до Центру 

невідкладної допомоги на Jaarbeurs  

 

 

112 

0900 – 88 44 або 

+31 900 88 44 

 

 

Питання біженців 
Інформаційний пункт Українці - тепер при міському 

офісі муніципалітету Утрехта 

Організація допомоги біженцям в м.Утрехт 

(Vluchtelingenwerk Utrecht) та муніципалітету Утрехта 

переїхав з Jaarbeurs до муніципального офісу, 

Stadsplateau 1, Utrecht (навпроти Центрального вокзалу), 

на 5 поверсі (з серпня – 3 поверх) 

 

У вас є питання, які ви б хотіли обговорити особисто? 

Тоді можна заходити без попереднього запису: 

• Понеділок 13.00-17.00 год 

• Вівторок 9.30 – 13.00 

• Четвер 17.00 – 20.00 год 

• П’ятниця 9:30 – 13:00 

 

У вас є запитання, які не потребують особистого 

обговорення, або питання, які не є терміновими? Пишіть 

на oekraineopvangutrecht@vluchtelingenwerk.nl. 

Ви отримаєте відповідь протягом 3-4 робочих днів. 

 

Загальні питання щодо біженців 

https://forrefugees.vluchtelingenwerk.nl 

Інформація на цьому вебсайті доступна також 

українською та російською мовами 

Допомога біженцям 

 

 

 

oekraineopvangutrecht@vluchtelingenwerk.nl 
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Інформація щодо вашого перебування в Нідерландах  

https://www.refugeehelp.com/ 

 

International Welcome Centre 

На веб-сайті International Welcome Centre регіону Утрехт 

(www.utrecht.nl/city-of-utrecht/international-welcome-centre-

utrecht-region-iwcur) ви знайдете огляд корисних посилань 

для біженців. 

 

Інформаційна лінія Червоного Хреста у WhatsApp 

Надішліть (голосове) повідомлення українською, 

російською або англійською мовою через WhatsApp. 

Незабаром з вами зв’яжеться волонтер. 

 

 

Служба імміграції та натуралізації (IND): Декларація 

про згоду жити і працювати в Нідерландах 

Ви зареєстровані в муніципалітеті м. Утрехт відповідно до 

Директиви ЄС про тимчасовий захист? (Як результат, ви 

маєте право на притулок, роботу, а також освіту для 

ваших неповнолітніх дітей в Нідерландах). Тоді ви 

можете отримати підтвердження цього статусу (стікер) у 

Службі імміграції та натуралізації IND. У цьому стікері 

буде вказано, що ви маєте право перебувати на території 

Нідерландів до 4 березня 2023 року. Дуже важливо, щоб 

ви отримали цей стікер, оскільки незабаром без нього ви 

не матимете права подорожувати і працювати. 

 

Якщо ви живете за адресою, що належить до 

муніципалітету м. Утрехт, і ще не маєте підтвердження? 

слідкуйте за цією листівкою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 31 6 48 15 80 53 

 

 

 

 

https://ind.nl 

 

Посольство України 

Zeestraat 78 

2518 AD Den Haag 

emb_nl@mfa.gov.ua 

 

+31 70 362 60 95 
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Реєстрація в базі BRP (Basis 
Registration of Persons) в 
муніципалітеті та переїзд 
 

Якщо ви хочете зареєструватися в BRP муніципалітету м. 

Утрехт, це можна зробити в міському офісі (Stadskantoor). 

Для цього потрібно призначити зустріч. 

Якщо ви зареєструвалися, то через кілька днів ви 

отримаєте номер BSN поштою на адресу, яку ви вказали 

під час реєстрації.  

 

У вас немає українського паспорта, але є українське 

громадянство? Посольство України в Гаазі може видати 

спеціальний документ. З цим документом ви можете 

зареєструватися в муніципалітеті м.Утрехт. 

 

Переїзд 

Якщо ви переїжджаєте в інше місце (в т.ч. тимчасово), то 

вам треба зробити наступне: 

 

Поінформувати муніципалітет про переїзд з метою 

перерахунку грошової допомоги 

Якщо ви переїжджаєте в межах свого муніципалітету, до 

іншого муніципалітету чи до іншої країни, то повідомте 

про це на електронну пошту: 

utrecht.nl/leefgeldoekraineverandering 

 

Поінформувати муніципалітет про переїзд через базу 

BRP 

Якщо ви переїжджаєте в межах муніципалітету, то 

повідомте муніципалітет через вкладку 

www.utrecht.nl/verhuizing 

Якщо ви переїжджаєте до іншого муніципалітету, то 

зареєструйтеся за новою адресою в новому 

муніципалітеті, і тоді зняття з реєстрації в Утрехті 

відбудеться автоматично. 

Якщо ви переїжджаєте в іншу країну, то повідомте про це 

через вкладку www.utrecht.nl/emigreren 

 

 

 

Щоб призначити зустріч, зателефонуйте за 

номером  

+31 30 286 00 00. В голосовому меню можна 

вибрати в т.ч. англійську мову. 

 

Де жити після тимчасового притулку? 

 
Ми шукаємо житло довготермінове житло для біженців. 
Поки що невідомо, скільки часу це займе. 

Якщо ваш період проживання в гостьовій родині чи 

іншому притулку завершився, то надішліть електронного 

листа на адресу vluchtelingenvragen@utrecht.nl за два 

тижні до дати завершення. Тоді ми спробуємо знайти вам 

інший притулок. Може статися, що це буде притулок за 

межами регіону Утрехта. Ви отримаєте пропозицію щодо 

іншого притулку лише один раз. Якщо ви не захочете там 

залишатися, тоді, на жаль, ми нічим не зможемо вам 

допомогти. В такому разі ви мусите шукати житло і 

оплачувати його самостійно. 
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Відпустка/відсутність на локації для переміщених 

осіб 

Якщо ви тимчасово відсутні (наприклад, у відпустці) між 1 

липня та 1 вересня, тоді діють такі правила: 

• протягом цього періоду ви маєте право бути відсутніми 

максимум 3 тижні. 

• повідомте менеджера локації принаймні за тиждень про 

свою відсутність, причину та термін відсутності, та як з 

вами можна зв’язатися. 

• якщо ви не повідомили менеджера локації про свою 

відсутність або про те що ви будете відсутніми довше 

залишаєтеся довше запланованого терміну, тоді ваше 

місце можуть віддати комусь іншому. За винятком, ви 

можете виїхати на довше, це можливо лише у разі 

погодження з муніципалітетом. 

 

 



 
Робота 
Українці можуть працювати в Нідерландах. З 1 квітня для 

цього більше не потрібен дозвіл на роботу. Додаткову 

інформацію дивіться тут: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-

vluchtelingen-uit-oekraine/ondersteuning-in-nederland/werk-

en-inkomen. (лише нідерландською мовою) 

 

Практика та волонтерська робота 

Українці можуть виконувати волонтерську роботу. Для 

цього їм не потрібно отримувати спеціальний дозвіл. 

Роботодавець має надіслати запит щодо волонтерської 

роботи до UWV через вебсайт 

https://www.uwv.nl/werkgevers/werkvergunning/welke-

werkvergunning-heb-ik-nodig/? 

 

Біженці з України можуть звернутися за порадою та 

інформацією до Midden-Utrecht Werkt Door: 

www.middenutrechtwerktdoor.nl/oekraine (вебсайт також 

має англомовну версію) 

Консультанти надають інформацію про роботу в 

Нідерландах та допомагають з реєстрацією на сайтах 

вакансій www.Werk.nl та www.Hallo-werk.nl. 

 

 

work@middenutrechtwerktdoor.nl   

 

+31 6 11 14 90 80 

 

 
Грошова допомога 
Ви зареєстровані в нашому муніципалітеті і не маєте 

достатньо грошей для життя? Ми допоможемо вам 

певною сумою грошей. Ця сума називається грошова 

допомога (leefgeld). Зауважте, що ця схема грошової 

може швидко змінюватися. Як тільки у нас з’явиться нова 

інформація, ви також зможете прочитати її в цій листівці. 

Для отримання грошової допомоги призначте зустріч 

через www.utrecht.nl/leefgeldoekraine.  

 

Надішліть зміни через форму 

Тож чи змінилося щось у вашій роботі чи життєвій 

ситуації? Будь ласка, повідомте про ці зміни через 

Utrecht.nl/leefgeldoekraineverandering 

 

 

www.utrecht.nl/livingallowance 
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Дитячий садок та освіта 
В Утрехті всі діти, які підпадають під закон про 

обов’язкову освіту, мають її отримувати.  

Зареєструвати дитину можна такими способами: 

 

Батьки дітей шкільного віку (до 12 років) можуть записати 

дітей до мовної школи (Taalschool). Це можна зробити 

через емейл адресу start@taalschoolutrecht.nl або за 

допомогою кнопки на вебсайті мовної школи: 

https://taalschoolutrecht.nl (інформація лише 

нідерландською мовою) 

 

Дітей віком до 4 років можна записати в садочок. Список 

садочків можна знайти на вебсайті  Kinderopvang | 

Gemeente Utrecht (лише нідерландською мовою). Також 

на цьому вебсайті можна знайти більше інформації щодо 

окремої грошової допомоги на дітей, яка видається для 

того, щоб частково покрити оплату садочка. 

Для біженців, які перебувають у гостьових сім’ях, є 

можливість відвідувати садочок при деяких церквах. 

Більше інформації можна знайти на вебсайті : 

www.diaconie-utrecht-vluchtelingen.nl/meetingpoints/ 

 

Батьки учнів (або самі учні) віком від 12 до 18 років 

можуть записатися на перше інтерв’ю до школи «Ітака» 

через вебсайт www.ithaka-isk.nl/aanmelden-oekraiense-

leerlingen-12-18-jaar (інформація нідерландською та 

англійською мовами). 

 

Щодо університетської освіти, дивіться інформацію на 

вебсайті www.UAF.nl. Університет Утрехта публікує 

інформацію щодо наявних місць для студентів та 

дослідників на вебсайті 

www.uu.nl/en/organisation/current-affairs/war-in-ukraine 

 

Українці можуть отримати допомогу з перекладом в 

Утрехті. Така допомога є безкоштовною або за нижчою 

ціною, ніж зазвичай. Допомогу надають волонтери. 

Пропозиції збираються на вебсайті: 

www.taalhulpoekraineutrecht.nl (інформація також 

англійською та українською мовами).  

 

Oрганізація «Taal Doet Meer» об’єднує тих, хто вчить іншу 

мову, і також допомагає біженцям з України. Більше 

інформації дивіться на вебсайті:  www.taaldoetmeer.nl/wat-

doen-we/taalondersteuning-voor-oekrainers/ 

 

 

 

Допомога студентам через Iнклюзію 

Ви український студент і вступили до українського 

університету? Тоді ви можете скористатися 

можливостями Утрехтського університету (UU). 

Зареєструйтеся як інклюзивний студент на 

https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht/ukraine-temp-

student 

 і скористайтеся (тихими) місцями для навчання, 

бібліотекою, ботанічним садом, безкоштовною 

https://www.uu.nl/en/education/incluusion/uk

rainian-students 

Зареєструйтеся як інклюзивний студент на 

https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht/ukraine-

temp-student 
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підтримкою навчання через репетиторство, майстер-

класи тощо. 

 
Mолодіжна бібліотека 

Для всіх українських дітей, які проживають у Нідерландах. 

Тут ви знайдете посилання на безкоштовні онлайн-книги, 

казки, оповідання та навчальні матеріали українською 

мовою. А також сайти, які допоможуть вам краще 

зрозуміти голландську мову. 

 

 

Громадський транспорт та 
подорожі 
 

Громадський транспорт (OV) 

Подорож громадським транспортом до муніципального 

притулку безкоштовна. Якщо ви проживаєте в 

муніципальному притулку, то ви не можете користуватися 

громадським транспортом безкоштовно. Грошова 

допомога також покриває витрати, пов’язані із 

транспортом для щоденних потреб (наприклад, дістатися 

до школи чи супермаркету). Для користування 

громадським транспортом потрібно мати OV чіп-картку, 

яка коштує 8 євро (одноразовий платіж). Цю картку можна 

поповнювати грошима (через термінали на зупинках 

громадського транспорту), і за допомогою неї оплачувати 

проїзд в автобусі, трамваї та поїзді. 

 

Муніципалітет не має змоги надавати велосипеди 

переміщеним особам з України. Грошова допомога, яку 

отримує переміщена особа, покриває також витрати на 

транспорт. Винятком є медичний транспорт та шкільний 

транспорт для дітей віком від 5 до 15 років включно та 

опікуни дітей молодшого шкільного віку. 

 

Велосипеди для молодших школярів (Мовна школа) 

Діти, які ходять до початкової школи, отримують 

велосипед у різних у різних локаціях для переміщених 

осіб. На сім'ю один дорослий-опікун дітей віку початкової 

школи може отримати дорослий велосипед. Також 

доступні дитячі крісла. Приймаючі сім’ї часто можуть 

організувати додатковий велосипед для дітей шкільного 

віку через друзів або родину. Якщо вам потрібний 

велосипед, надішліть електронний лист на 

refugees@utrecht.nl. 

 

Велоспорт для старшокласників (Ітака) 

Муніципалітет Утрехта організовує велосипеди через 

Ітаку для учнів середньої школи, які проживають в 

Утрехті. Школа сама зв'яжеться з учнями; їм не потрібно 

нічого робити для цього самим. Якщо у вас є запитання з 

цього приводу, будь ласка, зв'яжіться з Ithaka. 

 

Уроки їзди на велосипеді 

Ми пропонуємо уроки їзди на велосипеді в Утрехті; також 

для українців. Діти шкільного віку отримують уроки 

безкоштовно через школу. Дорослі можуть 

 



зареєструватися на сайті 

www.defietsmeesters.nl/fietslessen. Уроки коштують 15 

євро за 10 уроків. 

 

Подорож до України 

Біженці, які бажають повернутися до України, можуть 

скористатися допомогою Центру виїзду та репатріації 

(Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).  Від імені цього 

центру, пан Пім Ківіц (Pim Kivits) контролює виїзд 

українців до Польщі. Українські біженці отримають гроші 

на проїзд від Польщі до їхнього місця призначення в 

Україні. Координатори від українців можуть зв’язатися з 

паном Ківіцем за допомогою електронної пошти: 

p.kivits@dtv.minvenj.nl (робочі дні з понеділка по четвер). 

Громадяни інших країн, які перебували в Україні та 

бажають повернутися до своєї держави чи іншої країни, 

де вони мають право на проживання, див.: Hulp bij 

vrijwillige terugkeer voor niet-Oekraïners die Oekraïne zijn 

ontvlucht - IOM Nederland (iom-nederland.nl)   

 

 

Задекларуйте витрати на 
медичне обслуговування 
 

Гаряча лінія Червоного Хреста 

Для запитань, порад та підтримки 

З понеділка по п’ятницю з 9:00 до 21:00 

  

 

 

 

 

 

+31 70 44 55 888 

Задекларуйте витрати на медичне обслуговування  

 

Лікарі, які надаватимуть медичні послуги переміщеним 

особам з України з BSN, з 1 липня, можуть задекларувати 

витрати через RMO (Схема медичної допомоги для 

переміщених осіб). Це нова схема, яка стала доступною 

для біженців з України. 

 

Лікарі, які надавали медичні послуги особам з BSN до 1 

липня, а також особам без BSN, можуть декларувати ці 

витрати через CAK. Якщо пацієнт має оплачувану роботу, 

то лікар має декларувати витрати через компанію, яка 

надає медичне страхування цьому пацієнту. 

 

 

Медицина 

Медична допомога протягом робочого часу: 

Ви живете в готелі або у сім’ї, що вас приймає, і вам 

потрібно відвідати лікаря? Зверніться до лікаря у вашому 

районі. Це можна зробити через вебсайт 

www.zorgkaartnederland.nl/huisarts/utrecht (лише 

нідерландською мовою) 

 

Центр загальної медицини (з понеділка по п’ятницю з 

17:00 до 08:00, а також по вихідних): 

Лікарня швидкої допомоги Diakonessen 

Burgemeester Fockema Andreaelaan 60 

 

 

+31 88 130 96 70 
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Перш ніж відвідувати лікарню або спеціаліста, ви мусите 

спочатку піти до лікаря загальної практики за 

направленням. 

 

Акушерська допомога 

З питань вагітності ви можете звернутися за адресою:  

Praktijk West 

Marco Pololaan 111 

 

+31 30 288 66 66 

у разі невідкладності 

+31 654 72 39 79 

  



Охорона здоров'я молоді (від 0 до 18 років) 

 

Сюди ви можете звернутися для консультацій, щеплення дітей і 

немовлят, а також із будь-якими питаннями про здоров'я та 

виховання дітей від 0 до 18 років. 

Інформацію щодо національної схеми вакцинації дітей ви 

можете знайти на вебсайті: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/ 

(також англійською мовою). 

Звернення до Охорони здоров'я молоді безкоштовне. 

 

+31 30 286 33 00   

Аптеки 

Аптеки протягом дня: 

Знайти аптеку у вашому районі можна за допомогою вебсайта: 

www.zorgkaartnederland.nl/apotheek/utrecht (лише 

нідерландською мовою) 

Якщо ваша аптека зачинена: 

Чергова аптека (див. вебсайт www.dienstapotheekutrecht.nl/) 

Адреса: Burgemeester Fockema Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht 

Усі витрати відшкодовуються згідно з вимогами базового 

медичного страхування. Вам не потрібно платити особистий 

внесок. 

 

 

 

 

+31 30 214 4583 

 

 

Невідкладна стоматологічна допомога: 

• Tandartsenpraktijk Muradin, Vleutenseweg 121 

• Jouw Mondzorg, Meerkoethof 48 

 

 

+31 30 296 49 49 

+31 30 251 60 66 

Психічне здоров'я 

 

Робота з біженцями: допомога людям із психологічною 

травмою або з потребою у спілкуванні 

Адреса електронної пошти: 

ukraineopvangutrecht@vluchtelingenwerk.nl 

 

Центр психічноґо здоров'я Altrecht 

Реєстрація через вебсайт Altrecht Start 

https://www.altrecht.nl/verwijzers/ або емейл entree@altrecht.nl 

 

 

Тел +31 6 83 09 76 96 

 

 

 

 

+31 30 230 85 55 

Коронавірус 

Інформація: Коронавірус - Pharos 

 

 

Допомога від команди сусідів (Buurtteam) 

Ви проживаєте у приймаючій сім’ї, у родичів чи знайомих? І вам 

чи вашим дітям потрібна допомога? Тоді ви або хтось із сім’ї, 

що вас приймає, може звернутися по допомогу до Команди 

сусідів (Buurtteam) вашого району.  

Вони пропонують допомогу з вашими запитаннями та мають 

широку мережу зв’язків. Вони можуть залучати відповідну 

організацію. 

 

Зверніться до районної команди 

Їхні контактні дані (емейл та номер телефону) можна знайти на 

вебсайті: www.buurtteamsutrecht.nl/contact.  

 

Зателефонуйте, щоби призначити зустріч або отримати 

телефонну консультацію. Серед членів команди також є люди, 

які розмовляють англійською мовою.  

 

www.buurtteamsutrecht.nl/contact 
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Українські біженці з порушеннями слуху 

 

Фонд «Sudo» має можливість надати перекладачів для 

спілкування з українськими біженцями з порушеннями слуху. З 

фондом можна зв’язатися через електронну пошту: info@sudo-

utrecht.nl. У розділі «Поради щодо доступного спілкування із 

біженцями з України з порушеннями слуху» - Tips voor 

toegankelijk communiceren met dove en slechthorende 

vluchtelingen uit Oekraïne - Deelkracht – ви можете знайти 

інформаційні листівки різними мовами з додатковою 

інформацією. 

 

 

 

зустріти один одного 
Українці за столом 

Щоб зустрітися з місцевими жителями в домашній атмосфері, 

Фундація «Stichting Eet Mee» організовує акцію «Ukrainians For 

Dinner».  

Місцеві жителі тепло зустрінуть біженців з України у своїх 

домівках, щоб повечеряти та поговорити у затишній обстановці. 

Ви також можете готувати разом.  

 

Більше інформації/реєстрація: https://www.eetmee.nl/ukrainians-

for-dinner 

 

 

ANNE 

ANNE – це місце зустрічі для українських біженців. 

 Це місце називається Вітальня АННЕ. Більше інформації 

можна знайти на веб-сайті ANNE (веб-сайт нідерландською та 

українською мовами). 

 

 

Спорт 

У Нідерландах кожна людина, незалежно від віку та рівня 

досвіду, може брати участь у організованих видах спорту. 

SportUtrecht також пропонує біженцям організовані види спорту. 

Зв’яжіться зі SportUtrecht, щоб дізнатися про можливості у 

вашому регіоні за допомогою: 

https://fd10.formdesk.com/sportutrecht/Ukraine (лише 

голландською) 
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Домашні тварини 
Дуже важливо, щоб домашні тварини, які подорожують разом з 

українськими біженцями, були якнайшвидше оглянуті, 

зареєстровані та вакциновані ветеринаром. Після цього 

тварину потрібно помістити на карантин вдома. Для цього 

призначте безкоштовну зустріч: 

Ветеринарна практика Rijnlaan 

Rijnlaan 25, Utrecht 

 

На вебсайті NVWA (www.nvwa.nl/onderwerpen/Krijg-in-de-

oekraine/informatie-voor-vluchtelingen-met-hun-huisdier) 

зазначено, що треба робити біженцям, які приїжджають до 

Нідерландів зі своїми домашніми тваринами. 

 

Допомога тваринам з України 

www.hulpvoordierenuitoekraine.nl (інформація голландською, 

англійською та українською мовами) 

info@hulpvoordierenuitoekraine.nl 

Тут ви можете знайти інформацію щодо вакцинації, товарів для 

тварин або тимчасового притулку для вашої тварини.  

 

Невідкладна допомога домашнім тваринам 

 

 

 

 

 

 

 

+31 30 2883495 

 

 

 

 

 

 

 

+31 88 811 33 33 

 

 

 

 

 

+31 6 54772700 

 

Залишайтеся в безпеці 

Дивіться листівку нижче. Залишайтеся в безпеці під час втечі 

від війни. 

 

 

 

Приєднуйтесь до нас: 
Європейське опитування 
українських переміщених осіб 
Європейське агентство з питань притулку (EUAA) проводить 

опитування серед українських переміщених осіб, щоб зібрати 

якомога більше інформації про їхю подорож, потреби, процеси 

реєстрації, побажання на майбутнє та (сімейні) ситуації. 

 

Приєднуйтеся та поширюйте посилання серед українських 

переміщених осіб, це допоможе зібрати якомога більше 

інформації: https://tellusyourstorysurvey.eu 

(українською, російською та англійською мовами) 

 

 

 

 

 

 

 

https://tellusyourstorysurvey.eu 

(українською, російською та англійською 

мовами) 
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