
Допомога біженцям із України  

До 31 травня 2022 року біженці з України отримують допомогу відповідно до 

закону про пільги для біженців (AsylbLG).  

Ви можете дізнатися, як подати заяву на фінансову підтримку, гроші готівкою або 

одяг, або як отримати допомогу у пошуку житла та як зареєструватися в уряді 

Баварії на веб-сайті столиці землі Мюнхена Landeshauptstadt München.  

 

У місті Мюнхен відкрито гарячу лінію для біженців (також українською мовою):   

089 12 699 15 100 (з понеділка по неділю з 8:00 до 20:00).  

 

Якщо ви шукаєте навчання або роботу, хочете відвідувати курси німецької мови 

або вам потрібна допомога у визнанні (підтвердженні) вашої освіти або 

професійної кваліфікації, будь ласка, звертайтесь до агентства зайнятості у будь-

який час. Тут ви знайдете всю інформацію німецькою, українською  та російською  

мовами. Листівка федерального агентства Flyer der Bundesagentur für Arbeit  

містить додаткову інформацію, номери гарячої лінії та контактні дані різними 

мовами. 

 

Інформацію про багато інших пропозицій допомоги на різних мовах також можна 

отримати на сайті germany4ukraine та у Федеральному відомстві справ міграції та 

біженців Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  

 

Також є багатомовнa програма для смартфонів і комп'ютерів під назвою - Munich 

Integreat. Вона працює цифровим довідником для тільки що прибувших 

іммігрантів та забезпечує швидкий та легкий доступ до корисної базової 

інформації. Докладнішу інформацію можна знайти тут.  

 

Мюнхенська торгово-промислова палата IHK-München консультує біженців з 

питань виходу на німецький ринок праці та навчання, і навіть щодо компанії, які 

хочуть запропонувати біженцям стажування чи навчання. 

 

З 1 червня 2022 року біженці з України мають право на базове забезпечення 

(посібник з безробіття ІІ).  

З 1 червня 2022 року центри зайнятості (Jobcenter) будуть піклуватися питаннями 

та фінансовою підтримкою біженців з України. Якщо крітеріі на отримання пільг у 

вашому випадку відповідають всім вимогам, вам підтвердят право на отримання 

прожиткового мінімуму (включаючого медичне страхування). Крім того, витрати 

на проживання та опалення також можуть бути покриті. 

 

https://stadt.muenchen.de/infos/hilfen_fuer_gefluechtete_aus_ukraine.html
http://muenchen-jobcenter.de/media/2022/03/Flyer_Ukraine_Deutsch-002.pdf
http://muenchen-jobcenter.de/media/2022/03/Flyer_Ukraine_Ukrainsch.pdf
http://muenchen-jobcenter.de/media/2022/03/Flyer_Ukraine_PM-Russisch.pdf
http://muenchen-jobcenter.de/media/2022/04/Flyer_Ukraine_RD_BY.pdf
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/informationen-einreise-ukraine-node.html#Informationen
https://integreat.app/muenchen/de
https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Internationalisierung/Russland-Ukraine-Krieg/Migration-Integration-und-Ausl%C3%A4nderrecht/


На додаток Ви отримаєте доступ до всіх інших пропозицій фінансування та 

підвищення кваліфікації, таких як курси мови, інтеграційні курси та покращення 

освіти. Центр зайнятості Мюнхена підтримує Вас у визнанні Вашої професійної 

кваліфікації. Jobcenter тісно співпрацює з відповідними органами та іншими 

мережевими партнерами. 

 

B цьому інформаційному листі Informationsschreiben Ви знайдете список 

документів, необхідних для подання заяви на допомогу SGB II в центрі зайнятості 

Мюнхена з 1 червня 2022 року. Ви можете також використати коротку заяву 

Kurzantrag , яка доступна різними мовами. Будь ласка, надішліть її потім до 

Вашого соціального центрy  Sozialbürgerhaus. 

 

Важливою умовою для подання заяви на допомогу з безробіття II є так 

званe тимчасовe свідоцтвo про проживання відповідно до § 24 пункту 1 

закону про перебування (AufenthG), а також реєстрація в центральному 

реєстрі іноземців (AZR). Реєстрація здійснюється відділом районної 

адміністрації Kreisverwaltungsreferat (KVR). Якщо у Вас є тимчасове свідоцтво про 

дозвіл на проживання відповідно до статті § 24 (1) закону про перебування і Ви 

зареєстровані в AZR, то Ви вже можете подати заяву на отримання допомоги з 

безробіття II на період з 1 червня 2022 року.  

 

Щоб уникнути довгого очікування при поданні заяви до місцевого центру 

зайнятості Jobcenter vor Ort, Ви можете попередньо зв'язатися з центрoм 

обслуговування Servicecenter  по телефону або записатися на прийом онлайн  

Online Termin. Ми надамо Вам необхідні формуляри на місці, а також 

проконсультуємо Вас при поданні заяви. 

 

Наступні документи та свідоцтва необхідно принести з собою на прийом: 

• Паспорти всіх заявників та свідоцтва про народження дітей  

• свідоцтвo або тимчасова довідка про проживання від усіх заявників.  

 

Якщо у Вас є всі потрібн документи, будь ласка, візьміть їх із собою на прийом:  

• Чи є у Вас витрати на проживання? Якщо так, надайте відповідні довідки 

про ці кошти.  

• Чи є у Вас дійсна робота (в Німеччині або за кордоном) ? Якщо так, будь 

ласка, принесіть із собою підтвердження наявного доходу.  

• Чи маєте Ви німецький банківський рахунок? Будь ласка, візьміть 

підтвердження номера вашого рахунку (IBAN). 

 

http://muenchen-jobcenter.de/media/2022/04/220421_Infoschreiben_SBH_2206_Deutsch_Ukrainisch_NEU.pdf
http://muenchen-jobcenter.de/media/2022/05/Kurzantrag_Jobcenter_050522.pdf
https://stadt.muenchen.de/service/info/sozialbuergerhaus/1060763/
https://stadt.muenchen.de/buergerservice/ausland-migration/asyl.html
https://stadt.muenchen.de/service/info/sozialbuergerhaus/1060763/
http://muenchen-jobcenter.de/kontakt/
https://termine.jobcenter-muenchen.de/standorte
https://termine.jobcenter-muenchen.de/standorte


Важливо: Щоб прискорити виплату грошової допомоги, особливо потрібний 

дійсний (німецький) банківський рахунок. Інформацію про те, як і де ви можете 

відкрити рахунок у Мюнхені Ви знайдете тут тут.  

Крім можлвості послуг перекладача української мови Ви можете отримати 

інформаційні листівки на різних мовах. Bи можете видіслати вашу заяву в 

письмовій формі. Заяви (формуляри) доступні в інтернеті Link.  

Щоб прискорити процес подання заяви, можно надіслати заявку у цифровому 

вигляді Antrag digital.  

 

https://www.sskm.de/de/home/ihre-sparkasse/ukrainehilfe.html
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center-arbeitslos
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld-2/arbeitslosengeld-2-beantragen

