
Допомога на проживання біженцям з України 

Біженці з України, які зареєстровані в муніципалітеті Лохема, мають право на 

отримання допомоги. Вони можуть подати заявку на отримання допомоги на 

проживання через спеціальну форму. Форми можна завантажити в кінці цього 

повідомлення. 

Реєстрація в муніципалітеті  

Біженці, які бажають отримати фінансову підтримку, повинні бути зареєстровані в 

муніципалітеті Лохема. Щомісяця біженці отримують допомогу на проживання. Це 

стосується періоду, коли вони проживають в Нідерландах і не мають доходу. Кожен 

дорослий біженець віком 18 років і старше може подати заявку на отримання допомоги 

на проживання. 

Реєстрація в муніципалітеті 

Перейдіть на сторінку www.lochem.nl/oekraine для отримання додаткової інформації про 

реєстрацію в Лохемі. Біженці також можуть запитати інформацію про це в пункті 

прийому. 

Відкриття банківського рахунку  

Муніципалітету бажано виплачувати допомогу на проживання на рахунок біженця з 

України в голландському банку. Банківський рахунок можна відкрити в будь-якому 

банку Нідерландів. Муніципалітет цим не займається. На веб-сайті 

https://www.refugeehelp.nl можна дізнатися більше про відкриття рахунку або обмін 

готівкою. Муніципалітет не виплачує допомогу на проживання на рахунки в українських 

банках. 

Ви не можете відкрити банківський рахунок? 

Не кожен може відкрити рахунок у голландському банку. Якщо ваша ідентифікаційна 

картка або паспорт були видані до 2017 року, можливо, вони не мають RFID-чіпа. Таке 

посвідчення особи/паспорт із чіпом необхідне для відкриття банківського рахунку. Якщо 

у вас його немає, можливо, ви не зможете відкрити рахунок у голландському банку. 

Центральна влада працює над вирішенням цих ситуацій. 

Скільки грошей отримує біженець з України?  

Біженці з України отримують такий самий розмір допомоги, як і біженці з інших країн. 

Сума залежить від особистої ситуації. Допомога на проживання виплачується 

муніципалітетом раз на місяць. Ця сума складається з різних частин, а саме: 

Гроші на харчування: 205,00 євро на місяць.  

Біженці, які тимчасово проживають у муніципальному пункті прийому та отримують їжу, 

не отримують грошей на харчування. 

 



Гроші на особисті витрати: 55,00 євро на місяць  

Це гроші на особисті витрати, такі як одяг, туалетні приналежності, товари для тварин 

або телефонна картка. 

 
 

Біженці самостійно виплачують допомогу приймаючій родині 

Як приймаюча сім’я, ви відкрили свій будинок або об’єкт нерухомості для біженців. Це 

гарний жест. Більше людей у будинку означає більше витрат. Допомога на житло, яку 

отримує біженець, призначена для покриття цих витрат. 

 

Гроші на проживання з приймаючою сім'єю 

Для цього існують різні суми. Дорослий віком від 18 років отримує максимум 215,00 

євро на місяць. Дитина до 18 років отримує максимум 55,00 євро на місяць. 

 
Ми припускаємо, що біженці домовляються зі своїми приймаючими сім’ями про витрати 

на проживання, які вони мають сплатити приймаючій сім’ї. Уряд стягує з приймаючих 

сімей різні додаткові оплати (наприклад, витрати на відходи, витрати на 

електроенергію, споживання води тощо). 

 

Біженці в муніципальному пункті прийому не отримують грошей на проживання. Їм не 

доведеться платити за перебування в муніципальному пункті прийому. Ці витрати 

сплачує муніципалітет. Згодом ці витрати відшкодовуються муніципалітету державою. 

 

Чи є виплата житлової допомоги джерелом доходу приймаючої сім'ї? 

Досі незрозуміло, чи вважається виплата житлової допомоги приймаючим сім’ям 

доходом. У податковій зазначають, що наразі ясності з цього приводу немає. 

 

Дохід від роботи 

Якщо біженці заробляють гроші через працевлаштування, це вплине на розмір 

допомоги на проживання. Залежно від доходу ми визначаємо, чи отримує людина 

допомогу на проживання і в якому розмірі. 

 

Як біженці, які перебувають у муніципальних пунктах прийому, можуть подати 

заявку на отримання допомоги на проживання? 

Біженці можуть отримати бланк заяви в муніципальних пунктах прийому. У формі 

перелічено умови, яким повинні відповідати біженці, щоб отримати фінансову 

підтримку, наприклад номер соціального страхування.  

 

Біженці, які перебувають у приймаючій сім’ї, можуть завантажити форму заявки 

на цій веб-сторінці (pdf, 141 КБ). Заповнюйте анкету голландськими літерами, а не 

кирилицею. Якщо є рахунок у голландському банку, потрібна копія банківської картки. 

Біженці не повинні приходити до міської ради. Вони можуть надіслати заповнену форму 

заявки на (адреса електронної пошти, наприклад: leefgeld@lochem.nl) або надіслати її 



поштою на: 

 

Муніципалітет Лохема, департамент Baken до уваги "Leefgeld", Antwoordnummer 76, 

7420 VB Lochem 

Марка не потрібна. 

Муніципалітет розглядає заявку та визначає розмір допомоги на проживання для 

біженця. Вона виплачується з дати реєстрації біженця в муніципалітеті Лохема. Це має 

зворотну силу до 1 квітня 2022 року. Біженці, які зареєстровані пізніше, також 

отримують допомогу на проживання з цієї дати. 

 

Завжди повідомляйте про зміни 

Коли біженець отримує допомогу на проживання і в його або її становище відбуваються 

зміни, біженець повинен негайно повідомити про це на адресу leefgeld@lochem.nl. 

Зміни включають: 

• Переїзд (в межах муніципалітету або до іншого муніципалітету в Нідерландах або за 

його межами) 

• Робота (ви збираєтеся заробляти гроші, щоб утримувати себе) 

• Народження 

• Смерть 

 

 

 
 


