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Перелік зборів та розцінок на послуги

Ціни зазначені у
гривнях

Від 01 серпня 2018 р.
Заяви на отримання дозволів на проживання/роботу

6.816*

Дозвіл на повернення в країну
Інші види консульських послуг
Видача паспортів, проїзних документів для біженців
та паспорти для іноземців

6.816*

Тимчасові паспорти зразка ЄС, інші тимчасові
паспорти, пропуски/дозволи, зміни до паспорта тощо
Тимчасовий паспорт в неробочі години Посольства
Тимчасовий паспорт в офіційні неробочі дні
Посольства
Водійські посвідчення, що діють на території ЄС
(заміна посвідчень старого зразка)
Міжнародні водійські посвідчення
Тимчасові водійські посвідчення, поновлення
водійських посвідчень
Декларація про втрату водійських посвідчень
(тимчасова заміна водійського посвідчення)
Водійські посвідчення, поновлення водійських
посвідчень (в установлений термін) особам старшим
70 років
Допомога фізичним особам
Легалізація, засвідчення, нотаріальне завірення копій
документів

4.544
4.544
10.595 (4)
15.138 (5)
2.002
1.575
2.002
1.125
2.002
4.544 (1)
900 (4.544 (1+2+3))

1

Погодинна оплата, ціна вказана за годину, або її частину. Плата береться не менше ніж за годину,
причому за час, менший, ніж година, плата береться як за повну годину роботи.
2
Якщо є необхідність у адмініструванні, то погодинна оплата - ціна вказана за годину, або її частину
3
Якщо декілька документів видаються одночасно, то сума збору становитиме тільки 900 грн.
4
Якщо декілька тимчасових паспортів видається одночасно, сума збору за перший паспорт
становитиме 10.595 грн., а за кожен наступний 4.544 грн.
5
Якщо декілька тимчасових паспортів видається одночасно, сума збору за перший паспорт
становитиме 15.138 грн., а за кожен наступний 4.544 грн.
6
Не стягуються збори за оформлення заяви на натуралізацію від дітей віком до 18 років – якщо
батьки, або один з них – народилися або стали громадянами Данії
* Заявники, які подають документи на роботу та проживання в Данії напряму до Агентства з
міжнародного працевлаштування та інтеграції, та здають біометричні дані або отримують
рішення в Україні, сплачують візовий збір в розмірі 6816 грн. згідно РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРО ОПЛАТУ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ДИПЛОМАТИЧНИМИ
ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ ДАНІЇ § 4. (1), (3), (6)

