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Прожитковий мінімум для українських біженців, заяви 
неофіційний переклад Utrecht.nl/leefgeldoekraine (5-4-2022) 
 
Ви маєте адресу для проживання в нашому муніципалітеті? Вам не вистачає грошей на 
проживання? В цьому разі ми призначимо вам грошову допомогу. Ми називаємо цю суму 
прожитковим мінімумом. Незабаром для цього буде створена схема державного регулювання. В 
мун. Утрехт ви можете попросити дебетову картку з авансом суми прожиткового мінімуму, як 
тимчасове рішення під час очікування. 
 
В цьому разі ви отримаєте особисту дебетову картку. Це передплачена дебетова картка BNG. 
На ній нарахована відповідна грошова сума. Цю картки за допомогою вашого PIN-коду можна 
використовувати в будь-якому платіжному терміналі в Нідерландах. З неї також можна знімати 
готівку. 
 
На що призначений прожитковий мінімум? 
Ці гроші призначені на харчування, одяг та інші особисті витрати. В разі, якщо ви проживаєте в 
приватному секторі, наприклад, у приймаючої вас сім’ї, ви отримаєте додаткову суму. Це 
дозволить вам зробити свій внесок у господарські витрати. Про це необхідно домовитися з 
приймаючою вас особою (родиною). Ви також можете оплатити витрати на громадський 
транспорт або на іншу діяльність. 
   
Хто має право на прожитковий мінімум? 
Ви можете отримати прожитковий мінімум, якщо у вас є адреса проживання в м. Утрехт в разі 
однієї з наведених нижче умов: 
 
• ви вже були на прийомі в муніципальному офісі і зареєстровані в базі реєстрації осіб (BRP) 
• у вас вже є запис на зустріч у муніципальному офісі для реєстрації в BRP 
• ви були зареєстровані в Jaarbeurs  
 
У вас вже є адреса проживання, але ще не має реєстрації?Потім запишіться на реєстрацію в 
BRP. Детальніше про реєстрацію та запис на прийом. 
Vluchtelingen uit Oekraïne | Gemeente Utrecht  
(Біженці з України | Муніципалітет Утрехт) 
 
Заява на картку для прожиткового мінімуму 
Запишіться на прийом у міському офісі (Stadsplateau 1 в Утрехті). 

• Ви можете попросити 1 дебетову картку для вашої родини / або групи. 

• Ви призначаєте максимум 1 зустріч для вашої родини / або групи. 

• Для запису вам потрібна електронна адреса 

• Необхідно взяти з собою документи для посвідчення особи для всіх членів сім’ї 

Maak een afspraak (Призначити зустріч) 

Пояснення, як записатися на зустріч (англійською мовою) 
 
З якого часу ви отримуєте живі гроші 
Ви отримуватимете прожитковий мінімум з дати, на яку ви запланували зустріч онлайн, щоб 
подати заявку на отримання допомоги. Тому це може бути раніше, ніж дата призначення. Після 
призначення зустрічі ви отримаєте автоматичне підтвердження електронною поштою. Тому 
добре тримайся. 
 
 
Розмір прожиткового мінімуму 
Ця сума становить приблизно 60,00 євро на особу на тиждень. Ви отримуватимете прожитковий 
мінімум на свою дебетову картку кожного вівторка. 
 

https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/integratie-asiel-inburgering/asiel/vluchtelingen-uit-oekraine/
https://afspraak.utrecht.nl/qmaticwebbooking/#/preselect/services/44d05bb767658df075875ca5509191e0dff9f3eb3f373cf6d16ff5a9f43cf91d
https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/how-to-make-an-appointment/
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Ваша родина проживає в приватному секторі? В цьому разі ви отримаєте додаткову суму: 
 
• 75,00 євро за 1 особу 
• 25,00 євро за 2 особу 
• 12,50 євро за 3-ю особу 
• 12,50 євро за 4 особу. 
 
Додаткова сума становить максимум 125,00 євро на родину/групу. 
 
Хочете побачити суму на вашому рахунку? 
Ви хочете подивитися скільки було нараховано чи знято? Ви можете зробити це на сайті 
наступним чином: 
 
1. Перейдіть на: www.prepaidsaldo.com  
2. Введіть свій особистий номер. Цей номер вказано на вашій картці. Він починається з 90. 
3. Введіть код захисту. Це останні 4 цифри довгого номера на вашій картці. 
 
На даний момент це єдиний спосіб подивитися ваші дані. Ви не можете ні отримувати виписки з 
банку, ані завантажувати дані. 
 
Ви отримуєте прожитковий мінімум і щось змінюється у вашій ситуації? 
Ви маєте надіслати інформацію про ці зміни на адресу: leefgeldoekraine@utrecht.nl   
 
• якщо ви (або хтось із вашої родини чи групи) змінює адресу проживання 
• вам (або комусь із вашої родини чи групи) більше не потрібні ці гроші, наприклад, якщо ви 
знайшли роботу 
  
Що станеться після набуття чинності схеми державної допомоги? 
Після цього ми переглянемо вашу особисту ситуацію. Наприклад, перевіримо чи ви ще маєте 
право на отримання прожиткового мінімуму та в якому розмірі. Ми повідомимо вас як це 
відбувається. 
 
У вас є адреса проживання в іншому муніципалітеті? 
В цьому разі вам необхідно звернутися до цього муніципалітету. 
 
У вас це не має адреси проживання? 
Тоді приходьте в Jaarbeurs. Це центральне місце для першого притулку, отримання інформації 
та подальшої допомоги. 
 
У вас є запитання? 
Їх можна відправити за електронним адресом: leefgeldoekraine@utrecht.nl      
 
 
 
Informatie van Rijksoverheid over werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne. 
Інформація державного уряду про роботу та доходи для біженців з України. 
 
 
 
 
Disclaimer 
Відмова від відповідальності 
Це не офіційний переклад. Текст був перекладений для вас, щоб дати вам уявлення про зміст, 
але не був перевірений нами. Ми не несемо відповідальності за будь-які помилки. 
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