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Datum 

16 juni 2022 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:   отримати Свідоцтво про проживання (наклейка) 

 

 

Шановний пане/пані, 

 

Ви зареєстровані в муніципалітеті, оскільки підпадаєте під дію Директиви 

Європейського Союзу про тимчасовий захис т таким чином, ви набуваєте 

право на притулок, медичну допомогу та освіту для ваших неповнолітніх 

дітей в Нідерландах, а також право на роботу)? У такому випадку ви 

можете отримати свідоцтво про це в Службі імміграції та натуралізації (IND). 

У цьому листі ви можете прочитати про те, як можете отримати це 

Свідоцтво в Службі імміграції та натуралізації (IND). Ви не зареєстровані в 

муніципалітеті, оскільки підпадаєте під дію Директиви Європейського Союзу 

про тимчасовий захист? У такому випадку цей лист до вас не відноситься. 

 

Вам необхідно мати Свідоцтво того, що вам дозволено жити та 

працювати в Нідерландах  

Цим свідченням є наклейка у паспорті або на окремому аркуші паперу. На 

наклейці вказано, що ви можете перебувати в Нідерландах до 4 березня 

2023 року. Ця наклейка є важливою, тому що ви не зможете працювати або 

подорожувати без наклейки. У той же час ви отримаєте брошуру рідною 

мовою з додатковою інформацією про наклейку. Якщо у вас немає дійсного 

паспорта, посвідчення особи або довідки з посольства України, то ви 

отримаєте не наклейку, а картку. IND спочатку зробить вашу фотографію 

на паспорт в офісі. Ви отримаєте листа з інформацією, коли ви можете 

отримати картку. 

 

Отримайте ваше свідчення в IND 

Представник IND прийде у ваш муніципалітет. Ви можете відвідати свій 

муніципалітет в один із днів, зазначених нижче: 

 

 

 

 

 

 

В додатку до цього листа (сторінка 3) ви можете прочитати, хто і 

коли може прийти на Jaarbeurs. 

 Ми склали список, тож сподіваємося, що вам не доведеться довго чекати. 

 
У годину пік може виникнути черга. Для зручності рекомендуємо взяти з 
собою щось випити. 

 

 

Якщо у вас є діти, вони теж повинні прийти в офіс. 

 

Візьміть ваші документи в IND. 

Ви повинні пред'явити документи, що підтверджують вашу особу. 

Наприклад, ваш паспорт, посвідчення особи або витяг з посольства 

України. Також візьміть із собою посвідку на проживання в Україні, якщо ви 

не українець. Якщо у вас є діти, і вони мають паспорт або посвідчення 

особи, візьміть із собою ці документи. 

Муніципалітет  Дата Адреса 

Утрехт (Utrecht)  20-24  червня 

2022 

Jaarbeurs P2 - 

GGD Testlocatie 

Truus van Lierlaan 

3527 XZ Utrecht 
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В офісі ви заповните формуляр IND 

IND використовує цей формуляр, щоб правильно зареєструвати вас. Ваш 

запит на дозвіл на проживання згідно з директивою, вказаною на початку 

цього листа, офіційно розпочався в момент, коли ви зареєструвалися в 

муніципалітеті  

Форма заяви IND називається M35H та є офіційною заявою про надання 

притулку. Оскільки ви підпадаєте під дію Директиви з Тимчасового Захисту, 

ваші права відрізняються від прав звичайного шукача притулку. Если у вас 

есть дети до 15 лет, они также будут указаны в вашем заявлении. Каждый 

ребенок получит свою наклейку или картку. 

 

IND запитає вас, чи вчинили ви кримінальний злочин чи 

правопорушення. 

З цією метою всі особи, старші 12 років, повинні заповнити формуляр в 

офісі. Це декларація про відсутність судимості. Ви маєте підписати цю 

декларацію. Таким чином, IND перевіряє, чи ви не несете небезпеку для 

вашого оточення. 

 

Що робити, якщо ви не можете прийти до офісу 

Ви не можете прийти того дня (дні), як зазначено в цьому листі? В таком 

случае вы можете пойти в пункт тестирования GGD в Амерсфорте по 

адресу: Hoefseweg 9. Это возможно с 11 июля 2022 до 15 июля 2022, с 

09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:30. 

 

У вас є питання? 

Для отримання додаткової інформації англійською мовою завітайте на сайт 

ind.nl/ukraine. Ви маєте питання про місце або день, коли ви можете 

отримати Свідоцтво про проживання? У такому разі зателефонуйте за 

номером 088 40 34 361. За цим номером телефону можна зв’язатися з 

понеділка, 20 червня. Дзвонити можна з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 

17:00. У муніципалітету немає для вас інформації про цей лист. 

 

З повагою, 

 

Державний секретар з питань юстиції та безпеки, 

від його імені, 

 

 

Маделина ван Хартен  

Секретар проекту 
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Додаток стосовно сертифікату IND в муніципалітеті м. 

Утрехт 
 

Нижче ви можете прочитати, хто і коли може прийти на Jaarbeurs. Ми 

зробили список, тож сподіваємося, що вам не доведеться чекати дуже 

довго.  

В період завантаженості можлива черга, тому для вашої зручності ми 

радимо вам взяти з собою щось попити. 

 

Понеділок 20 червня 

• 09:30 – 10:45: локація Zeehaenkade en Van der Hoevenkliniek 

• 10.45 – 12.00: локація Heivlinder 

• 13.00 – 16.30: локація Provinciehuis 

 

вівторок 21 червня 

• 09.00 – 12.15: локація Keulsekade 

• 13.00 – 16.30: локація Careyn та The Blend 

 

Середа 22 червня 

• 09.00 – 12.15: люди, які не можуть прийти 20 або 21 червня 

• 13.00 – 14.45: люди, які не можуть прийти 20 або 21 червня 

• 14.45 – 16.30: люди, які були розміщені в гостьових сім’ях через Діаконію 

 

четвер 23 червня 

• 09.00 – 12.15: приватні адреси / інші адреси (прізвища від А до К) 

• 13.00 – 16.30: приватні адреси / інші адреси (прізвища від А до К) 

 

П'ятниця 24 червня 

• 09.00 – 12.15: приватні адреси / інші адреси (прізвища від L до Z) 

• 13.00 – 16.30: приватні адреси / інші адреси (прізвища від L до Z) 

 

Якщо у вас є діти, то вони також мусять прийти до вказаної локації! 

 

 

 

 

  

 


