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Інформаційний лист 8 / Жовтень 2022 

Це хвилюючий час для багатьох із вас. Що відбувається в Україні? Як родина та друзі? Коли закінчиться 

війна? Питання, на які ми, на жаль, не можемо відповісти. Що ми можемо зробити, так це спробувати 

якомога краще організувати ваше перебування тут, у нашому муніципалітеті. Саме тому ми надсилаємо 

вам цей інформаційний бюлетень. У цьому бюлетені ви можете прочитати інформацію про питання, з 

якими ви можете зіткнутися в нашому муніципалітеті. 

Важливі зміни в Директиві України про тимчасовий захист 
Тимчасову директиву продовжено до 1 березня 2024 року. Це означає, що як український біженець ви 

отримуватимете тимчасовий захист у Нідерландах до цього часу. 

IND відновила видачу посвідок-наліпок на проживання біженцям з України з 6 жовтня 
З 6 жовтня знову можна буде записатися на прийом в онлайн-консультанті на сторінці IND на період з 12 

по 31 жовтня 2022 року. Для отримання наліпки на проживання біженець з України має бути 

зареєстрованим у BRP (База персональних данних) не менше тижня. Для біженців з України, які 

в'їжджають до Нідерландів, з кінця жовтня буде встановлено інший процес. Про це пізніше. 

У вас немає такої наліпки? Тоді вам заборонено працювати в Нідерландах. За допомогою наліпки ви 

підтверджуєте, що ви законно проживаєте в Нідерландах, оскільки на вас поширюється дія Європейської 

директиви про тимчасовий захист (Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming). Це не проїзний документ. 

Наліпка має запрацювати з 1 листопада 2022 року. 

Переїзд сім'єю та друзями 
Ми чуємо і бачимо, що війна в Україні триває. Ми розуміємо, що це тягне за собою багато запитань і 

хвилювань, і що ваша сім'я та друзі хотіли б приїхати до Нідерландів. Наразі, нажаль, ми не маємо де 

приймати нових українців. Усі наші локації заповнені. 

Нещодавно ми орендували другу частину Moaneblusser у Schoondijke. Однак для того, щоб ця локація була 

готова, ще багато потрібно зробити. До того часу, на жаль, ми не можемо приймати нових людей. Ми 

повідомимо вас, щойно ця локація буде готова. 

Чи знаєте ви людей, які хочуть приїхати? Тоді повідомте нас через: oekraïne@gemeentesluis.nl  

Відпустка та від'їзд 
У деяких випадках ви можете (тимчасово) залишити своє місце проживання в нашому муніципалітеті. Ви 

повинні повідомити нас про це. Ми хочемо знати, коли ви їдете і коли очікуєте повернутися. 

Ви збираєтеся бути у від'їзді більше трьох тижнів? Тоді ми більше не будемо залишати ваше місце 

проживання вільним і зробимо його доступним для інших. Ви напевно зрозумієте наше рішення в цьому. 

Ви залишаєте наш муніципалітет назавжди? Тоді ви повинні вчасно повідомити нам про це. Потім ви 

заповнюєте форму скасування підписки, щоб ми могли скасувати вашу підписку на нашу базову 

реєстрацію персональних даних. Також припиняємо виплату коштів. Це позбавить вас від необхідності 

повертати кошти назад. 

Волонтери  
Багатьох українських біженців супроводжує волонтер. Деякі волонтери працювали з вами (і вашою 

родиною) протягом тривалого часу. Однак настає момент, коли цей супровід припиняється. Якщо 

волонтер, який працює з вами, вважає, що було закладено гарний фундамент і що ви маєте всю необхідну 

базову інформацію та справи в порядку, він може припинити нагляд. Про це вам завжди повідомить 

волонтер. Якщо у вас немає підказок волонтера, але у вас є запитання, ласкаво просимо до ратуші в 

понеділок, вівторок і четвер з 09:00 до 12:00. Ви також завжди можете надіслати електронний лист на 

адресу: oekraine@gemeentesluis.nl  

Шукаємо волонтерів 
Останніми місяцями величезна кількість волонтерів взяла активну участь у супроводі українських біженців. 

Оскільки ми також очікуємо нових людей із відкриттям другої частини Moaneblussers у Schoondijke, ми 

шукаємо нових волонтерів. 

Ми вважаємо, що як українець, який давно живе в нашому муніципалітеті, ви також можете виконати цю 

роль. Конкретно це означає, що ви направляєте новачків, наприклад, у відкриття банківського рахунку, 

придбання картки з чіпом OV або ознайомлення з нашим муніципалітетом. Чи хотіли б ви стати 
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волонтером для інших українських біженців? Дайте нам знати! Ви можете зареєструватися 

через oekraine@gemeentesluis.nl  

Податок на собак 
Жителі муніципалітету Sluis, які є власниками собаки, повинні платити податок на собак. Нещодавно 

відбулися перевірки. Це показало, що не кожен, хто має собаку, платить цей податок. Це обов'язково. Як 

муніципалітет, ми не робимо фінансових вкладів для цього. 

Ви можете зареєструвати або зняти з реєстрації собаку через цифровий лічильник Sabewa - digitaal loket 

van Sabewa.  Для цього вам потрібен ваш DigiD. Перегляньте веб-сайт Sabewa Zeeland, щоб дізнатися 

більше про ці податки. Тарифи вказані на:  Tarieven gemeente Sluis 2022 | Sabewa Zeeland 

Спорт 
З 1 січня 2023 року муніципалітет відшкодовуватиме лише спортсменам віком до 18 років. Витрати на 

заняття спортом для дорослих відшкодовуються лише тим, хто є членом спортивної асоціації, наприклад 

футбольної чи тенісної. З 1 січня 2023 року ви самостійно оплачуватимете індивідуальні види спорту, 

наприклад фітнес. 

Енергія і розумне споживання 
Ціни на енергоносії надзвичайно високі. Тому кожен хоче зробити свій внесок у економію енергії. Ти також? 

Ви знайдете ряд порад у вкладенні до цього інформаційного бюлетеня. 
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