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Форма змін для отримання допомоги на проживання для 

українців 
За допомогою цієї форми ви можете повідомити про зміни, важливі для оцінки вашого права 

на отримання допомоги на проживання. 

 

1. Поточний склад сім'ї 

Сім'я, яка тут згадується, складається з: 
- Партнерів, що проживають спільно за договором спільного проживання або у шлюбі, 

можлива наявність неповнолітніх дітей 
АБО 

- Один з батьків, який має одного або кількох неповнолітніх дітей 
АБО 

- Доросла особа без договору спільного проживання, шлюбу та дітей 
 
Не є частиною сім'ї, яка тут мається на увазі: 

- Батьки-резиденти 
- Повнолітні діти: вони звертаються за пільгами від свого імені та повідомляють про зміни 

незалежно від своїх батьків. 

Особиста інформація  
Ініціали та прізвище  
Номер соціального 
забезпечення 

 

Адреса  
Поштовий індекс та місце 
проживання 

 

Телефонний номер  
Адреса електронної 
пошти 

 

Номер соціального 
забезпечення 

 

 

У мене є партнер: ☐Так ☐Ні  

Якщо ви позначили «Так» вище, введіть дані свого партнера нижче. 

 

Особиста інформація про 
партнера 

 

Ініціали та прізвище  
Дата народження  
Номер соціального 
забезпечення 

 

Адреса  
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Поштовий індекс та місце 
проживання 

 

Телефонний номер  
Адреса електронної пошти  

 

У мене/у нас є неповнолітні діти: ☐Так ☐Ні  

Якщо ви позначили «Так», будь ласка, заповніть дані ваших неповнолітніх дітей нижче. 

Повнолітні діти, які проживають у будинку, отримують допомогу на проживання на 

власний банківський рахунок незалежно від своїх батьків і оформляють її незалежно від своїх 

батьків. 

Особиста інформація про 
дитину 1 

 

Ініціали та прізвище  
Відношення до адресата  
Дата народження  
Номер соціального 
забезпечення 

 

Адреса  
Поштовий індекс та місце 
проживання 

 

Телефонний номер*  
Адреса електронної пошти*  

* не є обов'язковим 

 

Особиста інформація про 
дитину 2 

 

Ініціали та прізвище  
Відношення до адресата  
Дата народження  
Номер соціального 
забезпечення 

 

Адреса  
Поштовий індекс та місце 
проживання 

 

Телефонний номер*  
Адреса електронної пошти*  

*не обов'язковий 

 

Особиста інформація про 
дитину 3 

 

Ініціали та прізвище  
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Відношення до адресата  
Дата народження  
Номер соціального 
забезпечення 

 

Адреса  
Поштовий індекс та місце 
проживання 

 

Телефонний номер*  
Адреса електронної пошти*  

*не обов'язковий 

Особиста інформація про 
дитину 4 

 

Ініціали та прізвище  
Відношення до адресата  
Дата народження  
Номер соціального 
забезпечення 

 

Адреса  
Поштовий індекс та місце 
проживання 

 

Телефонний номер*  
Адреса електронної пошти*  

*не обов'язковий 

 

Особиста інформація про 
дитину 5 

 

Ініціали та прізвище  
Відношення до адресата  
Дата народження  
Номер соціального 
забезпечення 

 

Адреса  
Поштовий індекс та місце 
проживання 

 

Телефонний номер*  
Адреса електронної пошти*  

*не обов'язковий 

 

Особиста інформація про 
дитину 6 

 

Ініціали та прізвище  
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Відношення до адресата  
Дата народження  
Номер соціального 
забезпечення 

 

Адреса  
Поштовий індекс та місце 
проживання 

 

Телефонний номер*  
Адреса електронної пошти*  

*не обов'язковий 

 

Пояснення, якщо є: 

 
 
 

 

 

2. Зміни в складі сім'ї 

☐Ми перебуваємо у шлюбі/уклали договір про спільне проживання від ____________________ 

☐Одному з членів моєї родини нещодавно виповнилося 18 років, а саме: __________________ 

☐ Ми з моїм партнером розійшлися в таку дату:________________________________________  

☐Один із членів моєї родини нещодавно помер, а саме: ________________________________ 

 

Пояснення, якщо є: 

 
 
 
 

 

3. Зміни в доходах 

☐Я (або мій партнер) отримую дохід станом на дату: __________________ (додайте 

підтверджуючі документи, такі як платіжні відомості та трудовий договір)  

☐Я (або мій партнер) уже отримував дохід від роботи, але станом на дату це змінилося: 

     _________________ (додайте підтверджуючі документи, такі як платіжні відомості та 

трудовий договір)  

☐Я (або мій партнер) не отримую доходу від роботи. 

Пояснення, якщо є: 
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4. Зміни банківського рахунку 

☐У мене є інший номер банківського рахунку на дату: ______________, а саме: 

     _________________________ (Додайте такий доказ, як копія банківської картки або 

виписки з банківського рахунку)  

☐Номер мого банківського рахунку залишається незмінним. 

Пояснення, якщо є: 

 
 
 
 

 

 

5. Зміни життєвих обставин 

☐Я переїжджаю в інший муніципалітет до дати: __________________________ 

Це стосується:__________________________  

☐Моя неповнолітня дитина переїде до іншого муніципалітету наступної дати: ______________ 

Це стосується:__________________________  

☐Я переїжджаю на іншу адресу в муніципалітеті Лохем на дату: 

     _______________________ Ця адреса: ____________________________________  

☐Моя неповнолітня дитина переїде в муніципалітеті Лохем за іншою адресою на дату: 

______________________ Ця адреса: _______________________________________  

☐Я продовжуватиму жити за тією ж адресою, вказану мною вище.  

 

Пояснення, якщо є: 

 
 
 
 
 

 

6. Декларація та підпис 

Я заявляю, що я заповнив(-ла) цю форму правдиво, щоб Baken van gemeente в Лохемі міг 

визначити, чи я маю право на отримання допомоги на проживання для українців. 

 

Підпис:   
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Місце і дата:  

 

__________________________ 

 

Будь ласка, надішліть заповнену форму поправок разом із будь-якими супровідними 

документами якомога швидше на адресу leefgeld@lochem.nl.   

Ви також можете надіслати форму поштою на адресу: 

't Baken, муніципалітет Лохема, стосовно: Living allowance (допомога на проживання)                                                          

Antwoordnummer 76  

7240 VB Lochem 

Марка для цього Вам не потрібна. Ви також можете подати форму в робочі години в 

муніципальному офісі за адресою: Hanzeweg 8 у Лохемі стосовно Living allowance (допомога на 

проживання). 

mailto:адресу%20leefgeld@lochem.nl.

