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Біженцям з України в муніципалітеті Лохема  

Кому:  дата відправки: 26 липня 2022 

Від:   

Номер документа:  обробляється:  Jan Dozeman 

тема: Супровідний 
лист до Форми 
змін для 
отримання 
допомоги на 
проживання 

  номер телефону: (0573) 28 95 35 

 
 
 
Шановний/a пане/пані! 

 

Кожен місяць ви отримуєте від нас гроші. Це називається допомога на проживання. Із 1 серпня 
буде змінена схема виплати допомоги на проживання, якщо ви самі заробляєте гроші. Просимо 
Вас повернути нам форму, що додається до цього листа, до 7 серпня. Навіть якщо ви (ще) не 
працюєте. Цей лист містить додаткові пояснення. 

Можливо, ви отримаєте меншу допомогу на проживання, якщо ви самі заробляєте гроші  
Ви працюєте та самі заробляєте гроші? Тоді ви менше залежите від допомоги на проживання 
від муніципалітету. Із 1 серпня 2022 року ми вираховуватимемо дохід від вашої роботи з вашої 
допомоги на проживання. Якщо ви працюєте за наймом, ми перерахуємо розмір прожиткового 
мінімуму, на який ви маєте право. Тому в серпні ми не виплачуємо жодної допомоги на 
проживання. 

Ви завжди отримуєте те, на що маєте право 

Ви заробляєте менше, ніж прожитковий мінімум, на який має право ваша сім'я? Тоді ми 
доповнимо ваш дохід до суми, на яку ви маєте право. У цьому випадку ви повинні заповнити 
форму зміни до 1 серпня. Ви можете знайти її на www.lochem.nl/oekraïne  

Будь ласка, надішліть нам свою форму якнайшвидше  
У вас є оплачувана робота? До цього листа додано форму зміни для допомоги на проживання 
для українців. Будь ласка, заповніть її та надішліть нам назад до 7 серпня. 

У вас ще немає оплачуваної роботи? Тоді надішліть нам форму до 7 серпня. Таким чином ми 
матимемо чітке розуміння вашої ситуації на даний момент. Ця інформація важлива для нас, щоб 
визначити розмір вашої допомоги на проживання. 

Ви можете надіслати електронною поштою, надіслати або заповнити форму  
Надішліть нам заповнену форму зміни разом із усіма підтверджуючими документами не пізніше 
7 серпня. 

електронна пошта: leefgeld@lochem.nl  
 
пошта (марка не потрібна): 

http://www.lochem.nl/oekraïne
mailto:leefgeld@lochem.nl
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't Baken, Gemeente Lochem  
Postal code 76  
7240 VB Lochem 

Ви можете подати форму в робочі години на стійці реєстрації у міській раді за адресою: 
Hanzeweg 8 у Лохемі. 

Завжди повідомляйте нам про зміни 
Якщо ваша ситуація зміниться в майбутньому, будь ласка, надішліть нам цю форму знову. 
Наприклад: ви переїжджаєте у вересні, знаходите роботу в жовтні або переїжджаєте з Лохема в 
листопаді. Ви можете знайти форму зміни для отримання допомоги на проживання для 
українців на сайті www.lochem.nl/oekraine  
 

Зв'яжіться з нами  
Маєте запитання? Не соромтеся звертатися до мене, я з радістю допоможу. Ви можете 
зв’язатися зі мною за адресою: leefgeld@lochem.nl або за телефоном (0573) 28 95 35. Мої робочі 
дні: понеділок, вівторок, середа, четвер. 

 
 
 
З повагою, 

 

 

 

 

 

Jan Dozeman  

't Baken муніципалітет Лохем 

Додаток: 1 (Форма зміни для отримання допомоги на проживання для українців) 
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