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BILLUND KOMMUNE:  
Білунд комуна: (10-punkt-strategi) 
 
Інструкція для новоприбулих біженців з України і сімей, які їх 
приймають. 
 
 

1. Знайдіть місце проживання 
Зверніться в центр для біженців: Сандхолм (Sandholm) 
  або 
Знайдіть сім`ю, яка готова надати вам житло 
 

2. Зверніться в комуну. Там ви можете отримати форму SL-1. Власник житла має змогу 

подати документи на матеріальну компенсацію у розмірі 200 крон на людину на день. 
 

3. Форму SL-1 можна також відіслати онлайн ( В комуні або в організації Kontakten 

вам можуть допомогти із заповненням ). Вам потрібно роздрукувати квитанцію і взяти її з 
собою в міграційний центр (біометрія). 
 

4. Замовте час на здачу біометричних даних в міграційних центрах в Нествед, 

Оденсе, Орхус, Ольборг, (Борнхольм), Тістед. 
 

5. Після того як ви здасте біометричні дані, вам дадуть квитанцію, де вказане ваше 

ім`я і дата подачі. Відтепер ви маєте право легально працювати. На даному етапі ви можете 
шукати роботу самостійно, без допомоги від держави. 
 

6. Якщо ви знайдете роботу до того як отримаєте візу, вам потрібно повідомити про це 

міграційну службу. Ви можете отримати CPR номер, зробити сторінку в податковій і відкрити 
банківський рахунок. Матеріальні виплати власникам житла призупиняються. 
 

7. Коли ви отримаєте відповідь з міграційної, комуна запросить вас на співбесіду.  Тут 

вам допоможуть оформити матеріальну допомогу, відкрити банківський рахунок, знайти 
житло і роботу. 
 

8. Після того як ви отримаєте жовту карточку (страховка і не тільки), ви можете 

користуватись медичними послугами. Також ви можете замовити Mit ID (необхідний в 
багатьох ситуаціях) в сервісному центрі комуни. Нажаль наразі дуже великі черги. 
 

9. Діти можуть розпочати навчання в школі чи ходити до садочку, до того як 

вони отримають CPR-номер. 
Звертатись до: 
Школа:  Vibeke Dahlmann Andersen, VAN@Billund.dk,  72 13 11 42  (Vestre Skole) 
Дитсадок/яслі:  Lisbeth Østergaard. 7972 7607 
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Корисні вебадреси: 
 

 https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/F%C3%A6lles/Information-til-ukrainske-
statsborgere  (виберіть українську мову) 

 Група в Facebook: Ukrainer i Billund 

 https://www.ukrainianhelphub.com/ 

 https://www.uatodk.com/husly-2/ 
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