
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Шановний (-а) пан / пані … , 
 
На початку липня відчиняє свої двері муніципальний притулок для українських біженців в 
Угстгесті. Цей лист має на меті проінформувати вас про те, як буде організовано притулок і 
як ви можете офіційно подати заявку на проживання у ньому (спільна кімната).   
Можливо, ви вже повідомили телефоном, що хочете подати заявку на місце у цьому 
муніципальному притулку. Якщо це так, ми просимо вас подати офіційну заявку просто 
зараз.  Детальніше про те, як подати офіційну заявку, ви дізнаєтесь у розділі «Заявка».  
Ми надсилаємо цей лист, тому що нам не вдалося зв'язатися телефоном з усіма біженцями 
або особами, що їх приймають. Ми хочемо переконатися, що всі біженці з України, 
зареєстровані в Угстгесті, зможуть подати заявку на отримання місця у нашому 
муніципальному притулку. 
 
Розміщення 
Муніципальний притулок розташований за адресою Rhijngeesterstraatweg 13C, 2-й поверх.  

• Тут зможуть розміститися 64 біженці з України. Решта поверхів призначені для 

біженців з інших країн, які отримали притулок у Нідерландах і очікують на постійне 

житло в регіоні. 

• У кожній кімнаті, площею 20 м2, можуть розміститися 4 особи. У кімнатах є 2 

двоярусні ліжка та окрема шафа для одягу й речей кожного мешканця. Там також 

буде невеликий холодильник. 

• Якщо в одній кімнаті доведеться мешкати незнайомцям, жінки будуть розміщені з 

жінками, а чоловіки — з чоловіками. 

• У притулку є 8 окремих душових кабін, 7 туалетів і 1 кухня. 

• Розміщення з домашніми тваринами заборонено. 

• У притулку цілодобово працює охорона. 

 
Умови 
Щоб подати заявку на місце в муніципальному притулку, потрібно: 

• бути зареєстрованим у муніципалітеті Угстгест; 

• мати змогу переїхати до притулку у липні. 

Лише після того, як ми надамо місця людям, які відповідають цим вимогам, ми 
розглянемо заявки біженців, які мешкають в іншому муніципалітеті або хочуть переїхати 
пізніше.  
Ми робимо це для того, щоб житлові приміщення притулку не залишалися порожніми, 
коли люди потребують розміщення.   

 
Огляд житла 
У понеділок, 20 червня, запрошуємо вас оглянути розташування та житлові приміщення 
притулку. Зустрічаємось перед ратушею Угстгеста і вирушаємо до притулку. Запрошуємо 
приєднатися о 15:00, 16:00 або 17:00. 
 



    
 

 
Фінансова допомога (leefgeld)  
Усі дорослі (від 18 років) й неповнолітні (до 18 років), які не мають постійного місця роботи і 
проживають в муніципальному притулку, отримають фінансову допомогу в розмірі 260 євро 
на людину на місяць. 
Ця сума нижча за ту, яку ви отримуєте, мешкаючи у приймаючої сім'ї, тому що внесок 
(добровільний) у приймаючу сім'ю більше не враховується. 
 
Заявка 
Щоб подати заявку на отримання місця у спільній кімнаті муніципального притулку у липні, 
заповніть форму за адресою https://www.oegstgeest.nl/inwoners/actueel/hulp-voor-oekraine до 
24 червня. 
 
Процедура 
Після подачі заявки й не пізніше 30 червня вас сповістять про статус вашої заявки. У цьому 
сповіщенні ви отримаєте додаткову інформацію щодо вашого переїзду до притулку. 
Наразі ми сподіваємося розмістити усіх охочих українських біженців, зареєстрованих в 
Угстгесті. Проте, якщо нам не вдасться це зробити, ми повідомимо вас якомога швидше. 
 
З найкращими побажаннями,  

Від імені мера Угстгеста,  

 

 

Інеке ван Вліет  

Teammanager Maatschappij 


