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Інформаційний лист для людей, які втекли з України, 
для отримання соціальної допомоги відповідно до 
AsylbLG (Закону про надання соціальної допомоги 
особам, які претендують на отримання притулку)  

 
 

1. Загальна інформація 
1.1. Документи/підтвердження 3G для особистих зустрічей 

Під час усіх особистих візитів до адміністрації земельного округу Айхах-Фрідберг, 
будь ласка, не забувайте приносити з собою дійсний сертифікат 3G і закордонний 
паспорт (якщо є), а також усі наявні документи, видані німецькими властями 
(наприклад, підтвердження про прибуття, тимчасове посвідчення на легальне 
перебування у країні тощо) в оригіналі.  

 
1.2. Використання електронної пошти 

Зазвичай ми вказуємо на можливість подання заяв та документів поштою або 

електронною поштою (ukraine.leistungen@lra-aic-fdb.de). Попередня домовленість 
для подачі документів зазвичай не потрібна. Якщо, як виняток, необхідна додаткова 
попередня домовленість для отримання виплат, Ви будете повідомлені про це 
окремо. Однак Ви повинні в зв'язку з  

 
1.3. Виконанням написів на поштовій скринці 

переконатися, що Ваше ім’я вказано на поштовій скриньці, інакше листи (наприклад, 
з датами важливих зустрічей) не будуть доставлені. 

 
1.4. Відкрити рахунок у банку 

Якщо у Вас є український закордонний паспорт або ID-картка України, Ви можете 
відразу відкрити банківський рахунок, пред’явивши оригінал довідки про реєстрацію 
місця проживання та ідентифікаційний номер платника податків (обидва документи 
можна отримати в відділі реєстрації за місцем Вашого проживання). 
 
Якщо у Вас немає українського закордонного паспорту/ID-картки, Ви можете 
відкрити банківський рахунок з такими документами: 

- підтвердження про прибуття, 
- дозвіл на тимчасове перебування на території ФРН, 
- свідоцтво про відстрочення висилки з країни (довідка про призупинення 
депортації). 

 
Будь ласка, подбайте про це якомога швидше і потім негайно повідомте свої 
банківські реквізити органу, який буде здійснювати виплати. Надайте дані 
свого рахунку (власник рахунку, IBAN) бажано електронною поштою 

(ukraine@lra-aic-fdb.de) або факсом: 08251/92-382 разом із Вашим прізвищем, 
ім’ям та датою народження. Поки у Вас немає банківського рахунку, допомога 
повинна бути виплачена Вам готівкою, і Ви повинні повідомте про це 
адміністрацію земельного округа. Як тільки у Вас з’явиться рахунок у 
німецькому банку, виплати можуть бути перераховані на нього. 
 
Є вільний вибір банків. Залежно від банку Вам можуть знадобитися домовленості 
про зустрічі та попередні домовленості з перекладачем! У деяких випадках банки 
пропонують зустрічі з працівниками, які володіють відповідними мовами  
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(українською, російською). Будь ласка, отримайте додаткову інформацію в банку, 
послугами якого Ви хочете скористатися. 

 
 
1.5. Дати здійснення виплат 
 
Для того, щоб виплатити Вашу допомогу претендента на статус біженця, відомство у 
справах іноземців викличе Вас у письмовій формі відвідати адміністрацію земельного 
округа Айхах-Фрідберг, за умови, якщо Ви ще не повідомили їм реквізити Вашого 
банківського рахунку. Тому, будь ласка, негайно позначте свою поштову скриньку, 
щоб Ви могли отримати запрошення. 
 

2. Загальні вимоги для отримання виплат 
 
2.1. Фактична присутність в Німеччині та переїзд 

Ви маєте право на отримання виплат лише за умови перебування на території 
Німеччині. Завжди потрібно повідомляти про перебування за кордоном або тривалий 
виїзд закордон.  
Якщо Ви переїжджаєте до іншого земельного округу Німеччини, Ви повинні 
повідомити про це заздалегідь, оскільки тоді за Вас відповідатиме інший орган, що 
забезпечує надання допомоги. 

 
 
2.2. Потреба у допомозі  

Для надання допомоги завжди враховується потреба в допомозі. Виплати відповідно 
до AsylbLG (Закону про надання соціальної допомоги особам, які претендують на 
отримання притулку) надаються лише тим, хто не може забезпечити собі засоби до 
існування за рахунок власних коштів (доходів або майна) або за рахунок виплат 
третіх осіб (наприклад, утримання, інші соціальні виплати). 
 
Це означає, що заявники на отримання виплат або одержувачі виплат відповідно до 
AsylbLG (Закону про надання соціальної допомоги особам, які претендують на 
отримання притулку) зобов’язані негайно, повністю та правдиво повідомляти про 
свій сімейний стан, трудові відносини, доходи, майно та місце проживання, а також 
про обставини людей, які з ними проживають, а також про всі зміни (наприклад, 
народження, смерть, заробіток, відшкодування податків, відпустка та перебування в 
лікарні тощо). (§ 9 абз. 3 AsylbLG (Закону про надання соціальної допомоги особам, 
які претендують на отримання притулку) разом з §§ 60 - 67 SGB I (Соціального 
кодексу ФРН I). 
 
Якщо Ви не впевнені, чи актуальна інформація, запитайте  більше або надайте 
інформацію в Заявці. Потім ми розглянемо та повідомимо Вас, чи вплине це на 
Ваше право на отримання соціальної допомоги. 

 
2.1. Приклади майнового податкового відрахування 

Майном є наприклад: заощадження, автомобілі, коштовні прикраси, земля/будинки, 
поліси страхування життя тощо.  
 
Проте кожна особа має майнове податкове відрахування в розмірі 200,00 євро на 
одну особу (дорослі та діти). В принципі, це не обов’язково використовувати в 
першочерговому порядку. У виняткових випадках, після перевірки управлінням у  
 



 
 

Ukrainisch: Informationsblatt für aus der Ukraine geflüchtete Personen für Leistungen nach dem 
AsylbLG 

 

 
 
 
справах біженців також необхідно утримуватися від користування матеріальними 
цінностями (наприклад, автомобілями).  

 
2.2. Повідомлення про отримання доходу або початок трудової діяльності 

Доходами є наприклад: дохід від роботи, інші соціальні виплати (наприклад, 
допомога по безробіттю I, грошова допомога на дитину, надбавка до заробітної 
плати на дітей, допомога на оплату житла), грошові подарунки, аліменти тощо. 
 
Якщо Ви починаєте трудову діяльність (міні-робота, навчання, звичайна робота, 
робота на неповний/повний робочий день), Ви повинні повідомити орган, що 
здійснює виплати, не пізніше, чим через три дні після початку трудової діяльності. 
В іншому випадку це є адміністративним правопорушенням (§ 8a AsylbLG (Закону 
про надання соціальної допомоги особам, які претендують на отримання притулку)). 

 
 

3. Обсяг виплат: основні виплати 
Протягом перших 18 місяців Вашого перебування в Німеччині Ви маєте право лише на 
виплати в рамках §§ 3, 3a AsylbLG (Закону про надання соціальної допомоги особам, які 
претендують на отримання притулку) – за умови, що Вам потрібна допомога. Основні 
виплати складаються з прожиткового мінімуму (включаючи їжу та напої, одяг та взуття, 
охорону здоров’я) та кишенькових грошей. Ця соціальна допомога покриває всі 
стандартні потреби, включаючи такі предмети, як предмети гігієни, витрати на транспорт 
тощо, у загальній сумі. 
 
Якщо, наприклад, харчування здійснюється за Вашою адресою, то грошові виплати 
відповідно зменшуються на суму виплат в натуральній формі. Якщо соціальна допомога 
не нараховується протягом усього календарного місяця, вона надаватиметься 
пропорційно, виходячи з 30 днів на місяць. 
 

4. Розміщення біженців 
 
4.1. Розміщення в гуртожитку для біженців 

Якщо розміщення здійснюється в гуртожитку для біженців, потреби, що виникають у 
зв’язку з проживанням, надаються як матеріальна допомога відповідно до положень 
чинного законодавства. Це означає, що проживання, включаючи додаткові витрати, 
забезпечує адміністрація земельного округу, а також найнеобхідніші предмети 
обстановки. Однак витрати на проживання будуть запитані для відшкодування 
Центральним пунктом розрахунку за користування (уряду Нижньої Франконії), якщо 
у Вас є достатній дохід або майно. Однак Ви не зобов’язані жити в гуртожитку для 
біженців, Ви можете також переїхати в приватну квартиру. Якщо Ви знайшли 
приватну квартиру, краще обговорити це з нами заздалегідь. 
 

4.2. Квартира, взята в приватну оренду  
Якщо заявник збирається орендувати приватну квартиру, вартість оренди та розмір 
квартири повинні бути перевірені на відповідність. Поточні показники відповідності 
можна знайти тут: 
 

https://lra-aic-fdb.de/landratsamt/fachbereiche/abteilung-2-kommunales-soziales/soziale-
dienstleistungen/sozialhilfe-und-grundsicherung/information-zu-den-anappropriateen-

wohnungskosten/ 
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При укладанні договору оренди власної квартири можуть бути враховані 
обгрунтовані фактично понесені витрати. Якщо в квартирі разом проживає кілька 
осіб (наприклад, сім’я з чотирьох осіб, потребою проживання на одну особу 
визнається частка на одну людину). Витрати також можуть бути прийняті відповідно 
до AsylbLG (Закону про надання соціальної допомоги особам, які претендують на 
отримання притулку) після попередньої перевірки відповідності. 

 
 

5. Витрати на попереднє обладнання житла 
В принципі, відповідні витрати можуть бути покриті як частина необхідного початкового 
обладнання житла, якщо біженці не розміщуються в гуртожитку для біженців. Зокрема, 
йдеться про закупівлю вживаних, справних меблів та товарів народного споживання. На 
необхідне обладнання житла зазвичай надаються фіксовані суми. Однак у цьому 
випадку потрібно спочатку повідомляти, що насправді необхідно. В окремих випадках 
можуть бути повідомлені максимальні суми, передбачені для цього. За певних обставин 
необхідність можна також перевірити під час огляду квартири. Ця допомога НЕ включає 
покупки для заміни обладнання. 
 

6. Інші виплати із соціальної допомоги 
6.1. Допомога на оплату житла 

Ви можете мати на це право, якщо орендували квартиру приватно і працюєте. Це 
необхідно перевіряти в кожному окремому випадку. 
 
Подати заявку на отримання допомоги на оплату житла можна за адресою:  
адміністрація земельного округу Айхах-Фрідберг, SG 22 – управління з надання 
допомоги на оплату житла, Мюнхенер Штр. 9, 86551 Aichach/Айхах 

 
6.2. Грошова допомога на дитину/надбавка до заробітної плати на дітей 
Претензія до грошової допомоги на дитину або надбавки до заробітної плати на 
дітей  в принципі не існує. 

 
Як тільки Ви отримаєте посвідку на проживання відповідно до § 24 AufenthG (Закону 
про перебування іноземців на території Німеччини), Ви як виключення отримуєте 
право на отримання грошової допомоги на дитину у наступних випадках 

- якщо ви працюєте або 
- якщо Ви перебуваєте на території Німеччини як мінімум на протязі 15 місяців або 
маєте відстрочку виконання розпорядження покинути межі країни  

 
Як виняток, надбавка до заробітної плати на дітей може бути призначена, якщо 
Ви як мінімум 

(1) маєте право на отримання грошової допомогу на дитину, 
(2) працюєте, 
(3) Ви орендували квартиру приватно. 

 
Управління з надання сімейних виплат перевіряє інші вимоги. 
 
Подати заявку на отримання грошової допомоги на дитину та надбавки до заробітної 
плати на дітей можна за адресами: 
Федеральне агентство зайнятості, Familienkasse Bayern Süd (Управління сімейних 
виплат Південної Баварії), 93013 Регенсбург. 

 
 
 
 



 
 

Ukrainisch: Informationsblatt für aus der Ukraine geflüchtete Personen für Leistungen nach dem 
AsylbLG 

 

 
 
 
 
 

7. Забезпечення в разі хвороби  
 
Українці, які отримують соціальну допомогу відповідно до Закону про надання соціальної 
допомоги особам, які претендують на отримання притулку (AsylbLG), не реєструються в 
системі обов’язкового медичного страхування (GKV) протягом перших 18 місяців 
перебування в Німеччині, але отримують медичні послуги за потреби відповідно до §§ 4 
і 6 Asylbewerberleistungsgesetzes (Закону про надання соціальної допомоги особам, які 
претендують на отримання притулку). Медичне та стоматологічне лікування оплачується 
за допомогою талонів на прийом до лікаря. Адміністрація земельного округу Айхах-
Фрідберг несе відповідальність за оплату витрат. 
 
Для отримання додаткової інформації Ви можете подивитися наш інформаційний 
бюлетень про забезпечення в разі хвороби. 
 


