
 
 

Переселення до Нідерландів  

 

 

 
 

 

Нідерланди допомагають Молдові у прийомі українських біженців. Це дає 
можливість переїхати до Нідерландів. Ця брошура містить інформацію про те, 
чого очікувати від процедури переселення до Молдови та вашого перебування в 
Нідерландах. 

В Молдові  
 
Встановлення особи та відбір 
Після процедури встановлення особи та відбору владою Молдови та УВКБ ООН, 
УВКБ ООН направить вас для переселення в одну з держав-членів ЄС. 
 
Якщо до вас застосовна одна з наступних ситуацій, ви матимете пріоритетне 
становище при переїзді до Нідерландів: 
¥ У вас є члени сім'ї або культурні зв'язки з Нідерландами; 
¥ Ви є батьком-одинаком (включаючи ситуацію, в якій ваш чоловік перебуває в 
Україні), ви вагітні та/або у вас є маленькі (<10 років) діти; 
¥ Ви або один із членів вашої сім'ї маєте інвалідність або серйозне 
захворювання; 
¥ Вам більше 60 років; 
¥ Ви є частиною спільноти LHBTIQ+. 
 
Порядок переселення  
Якщо вас надішлють в Нідерланди, буде організована інформаційна зустріч, на 
якій ви зможете поставити всі питання про життя в Нідерландах. Крім того, 
будуть оцінені проїзні документи та/або свідоцтва про народження або інші 
юридичні документи, що належать вам та членам вашої родини, а також медичні 
потреби, щоб забезпечити належне медичне обслуговування після прибуття до 
Нідерландів. Після інформаційної зустрічі у вас буде п'ять днів, щоб вирішити, чи 
хочете ви продовжити процедуру переселення до Нідерландів. Після 
позитивного рішення лікар Міжнародної організації з міграції (IOM) перевірить 
вашу здатність до переїзду (придатність до польоту). Нарешті, IOM допоможе 
вам під час вашої подорожі до Нідерландів. 
 

У Нідерландах  
 
Умови прийому  
Після прибуття в Нідерланди вам буде запропоновано місце проживання або в 
пункті тимчасового прийому, або в сім'ї, що приймає. Місцева влада пропонує 
різні умови прийому, такі як готелі, які приймають сім'ї або перебування на 
круїзних лайнерах.   
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Зверніть увагу, що у виняткових випадках може знадобитися кілька днів 
залишатися в пункті прийому для кризових ситуацій, наприклад, у спортивному 
залі. 
 
Реєстрація  
Ви будете зареєстровані у муніципалітеті, де ви перебуваєте. Крім того, ви 
отримаєте офіційне підтвердження проживання від Служби імміграції та 
натуралізації (IND) на підставі вашого статусу тимчасового захисту до 4 березня 
2023 року. 
 
Фінансова підтримка  
Під час перебування у приймальному центрі ви отримуватимете 60 євро на особу 
на тиждень. Якщо ви проживаєте в сім'ї, що приймає, то ви отримаєте додаткову 
суму максимально 125 євро на тиждень, залежно від розміру сім'ї. 
 
Медична допомога  
Медичне обслуговування оплачуватиметься державою. Вам не доведеться 
платити безпосередньо лікарю чи медичному центру. Як тільки ви знайдете 
роботу в Нідерландах, вам необхідно буде подати заяву на отримання медичної 
страховки. У приймальних центрах надаватиметься медична допомога. Вам 
будуть надані перекладачі, які допоможуть вам оприлюднити та пояснити ваші 
медичні проблеми та потреби. 
 
Освіта 
Ваші діти підуть до школи якнайшвидше, щоб вони могли продовжити свій 
розвиток і отримати підтримку у своєму соціальному та емоційному стані. 
 
Робота 
Вам дозволено працювати під час перебування в Нідерландах, як тільки ви 
зареєструєтеся в муніципалітеті свого проживання. Дитячий садок доступний для 
дітей віком від 0 до 4 років. Діти віком від 4 до 12 років можуть відвідувати 
позакласну програму. 
 
Переміщення з домашніми тваринами 
Якщо ви переміщаєтеся з домашніми тваринами, майте на увазі, що кількість 
місць обмежена відповідно до правил авіалайнера. Якщо ваша домашня тварина 
ще не чіпована і не вакцинована, після прибуття в Нідерланди вам необхідно 
звернутися до ветеринара. 
 
Зв'язок із сім'єю будинку  
Є Wi-Fi та сім-карти. Червоний Хрест може допомогти відновити сімейні зв'язки 
та знайти членів сім'ї. Ця послуга надається безкоштовно. 
 
За додатковою інформацією  
Загальна інформація: www.refugeehelp.nl (доступна українською та російською 
мовами) 
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Голландська рада у справах біженців буде доступна для надання інформації та 
консультацій (включаючи юридичні та соціальні консультації) під час вашого 
перебування в Нідерландах: 
www.forrefugees.vluchtelingenwerk.nl (доступно українською та російською 
мовами) 
 
Переміщення з домашніми тваринами: 
https://english.nvwa.nl/news/news/2022/03/09/import-rules-for-pets-from-ukraine 
(англійською мовою) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


