
ПАМ`ЯТНИЙ ЛИСТОК 

Пiльги відповідно до Закону про бiженцiв/шукачiв 
притулку 

Закон про пільги бiженцям забезпечує основні потреби та регулює догляд. 
Це стосується тих, хто має право подати заяву відповідно до Закону про 
пільги бiженцям, включаючи тих, хто подає заяву про надання притулку, і 
тих, хто зобов’язаний залишити країну (наприклад, громадяни, яким було 
відмовлено або толерантні), можливо, біженці війни. 

Надаються такі пiльги та послуги: 
¬ oсновні пiльги з харчування, житла, опалення, одягу, охорони здоров'я та 
особистої гігієни, побутових товарів тривалого користування та витратних 
матеріалів; 
¬ послуги для покриття особистих потреб у повсякденному житті (готівка 
або так звані кишенькові гроші); 
¬ допомога по хворобі, вагітності та пологах; 
¬ за особливих обставин також інші послуги, які залежать від окремого 
випадку. 

Подання документів/доказів та рішення 

На що потрібно звернути увагу під час подачі документів 
і що вказано в повідомленні. 

Зверніть увагу, що Bи повинні надати певні документи та докази /виписки з 
банку, декларацію про майно тощо/, які потрібні службі соціального захисту 
для прийняття рішення щодо вашого права на пільги шукачам притулку 
відповідно до Закону про пільги бiженцям /AsylbLG/. Якщо Ви живете разом 
зі своєю сім’єю в одному домогосподарстві, це стосується і інших людей. 
Ваше право на пільги шукачам притулку зазвичай поширюється з дня 
вашого першого візиту. 
Однак Ви повинні надати необхідні документи та докази якомога швидше. 



Повiдомляемо 
Якщо Ви маєте право на пільги бiженцям і вони вам надаються (після 
детального вивчення поданих документів), Bи отримаєте письмову 
відповідь від служби соціального захисту. Ця відповідь називається 
повідомленням. Повідомлення містить рішення про надання пільг шукачам 
притулку відповідно до Закону бiженцiв. 
Ви отримаєте сповіщення, якщо.. 
¬ схвалено пільги для шукачів притулку 
¬ Ваші пільги для шукачів притулку відхилені або схвалені лише частково 
або 
¬ змінюється розмір наданих пільг. 
Ви також отримаєте сповіщення, якщо ви отримали пільгу неправильно. У 
цьому випадку служба соціального захисту повідомить вам, що ви повинні 
повернути. 
Будь ласка, перевірте, чи вірна інформація, яку Ви ввели, і чи можете ви 
зрозуміти розрахунки. 
 

Вимоги: пільги шукачам притулку складаються так: 
 
Вимоги  

Попит - це кількість грошей, необхідна людям для життя. Потреба враховує 
різні речі, які потрібні людині для життя. Це включає, наприклад, одяг та 
їжу. 

У Німеччині існує так звана стандартна вимога. Стандартною вимогою є 
середнє значення. Іншими словами, визначається, скільки грошей в 
середньому потрібно людині для життя. Стандартна вимога прописана в 
законі. 
Стандартна вимога поділяється на різні рівні і залежить від різних речей. 
Наприклад, вiд вiку і сімейного становища. 
  
Cтандартна вимога 

Стандартна вимога охоплює постійні потреби та потреби, які виникають 
через нерегулярні проміжки часу або через тривалі проміжки часу 
(наприклад, харчування, одяг, особиста гігієна, побутові речі, потреби 
повсякденного життя тощо). 
Щоб забезпечити собі засоби до існування, ви спочатку отримаєте так звані 
базові пільги відповідно до § 3 AsylbLG після в’їзду в Німеччину. 



Розмір грошової допомоги на забезпечення необхідних потреб 
(харчування, одяг, здоров’я та особиста гігієна) з 1 січня 2022 року 

одинокi дорослi пільговики у квартирi  
кожному 
204 Euro  

повнолітні бенефіціари, які перебувають у шлюбі або проживають разом у 
спільноті, схожій на шлюб/життя, у квартирі  

кожному  
183 Euro  

одинокi дорослi бенефіціари у спільному житлі   кожному  
183 Euro  

дорослі віком до 25 років (18-24 роки), які проживають хоча б з одним із 
батьків  

кожному 
163 Euro  

молоді пільговики з початку 15-го до завершення 18-го року життя  кожному 
163 Euro  

право дітей з початку 7-го до завершення  
14-го року життя  

кожному 
174 Euro  

право  дітей віком до 6 років  кожному 
144 Euro  

 

Розмір грошової допомоги на забезпечення особистих потреб з 1 січня 
2022 року 

 одинокi дорослi пільговики у квартирi  
кожному  
163 Euro  

повнолітні бенефіціари, які перебувають у шлюбі або проживають 
разом у спільноті, схожій на шлюб/життя, у квартирі 
 

кожному  
147 Euro  

одинокi дорослi бенефіціари у спільному житлі 
 

кожному  
147 Euro  

дорослі віком до 25 років (18-24 роки), які проживають хоча б з одним 
із батьків 
 

кожному  
131 Euro  

молоді пільговики з початку 15-го до завершення 18-го року життя 
 

кожному  
111 Euro   

право дітей з початку 7-го до завершення  
14-го року життя 
 

кожному 
 109 Euro  

право  дітей віком до 6 років 
 

кожному  
105 Euro  

 
 
У разі проживання в закладах в окрузі Північно-Західного Мекленбурга 
частини стандартної вимоги (наприклад, витрати на електроенергію) 
надаються як виплати в натуральній формі. Ви будете повідомлені про 
суму відповідної пільги в натуральній формі в повідомленні про пільги. 
 



Решта стандартної вимоги виплачується у вигляді щомісячної одноразової 
суми. Ви самі вирішуєте, як використовувати цю суму. Проте, зверніть 
увагу, що ваші стандартні потреби вже включають суму на громадський 
транспорт (квитки). 
Рівень грошової допомоги (основної допомоги) переглядається щороку та 
коригується 1 січня. Якщо це призведе до зміни суми затверджених пільг, 
ваші затверджені пільги коригуються автоматично. Ви отримаєте 
відповідне повідомлення про зміни. 
 

Переваги бiженця: дохід та активи 

	
Для того, щоб отримати пільги відповідно до Закону про бiженцiв, 
насправді має бути потреба в допомозі (Bи не можете утримувати себе та 
свою сім’ю за рахунок власних коштів /доходів чи активів/). 
Дохід та активи бенефіціара та членів його сім’ї, якими можна 
розпорядитися, повинні бути використані до того, як можна буде вимагати 
пільг за AsylbLG.	
 
Активи/Майно  

Якщо у вас є активи (активи включають: готівку, заощадження та банківські 
залишки в Німеччині та/або за кордоном, у вашій країні чи в іншій країні; 
квартиру, будинок та майно в Німеччині та/або за кордоном, у вашій країні 
або в іншій країні; iнші активи в Німеччині та/або за кордоном, у вашій 
рідній країні або в іншій країні (акції, криптовалюти, дорогоцінні метали, 
картини, ювелірні вироби тощо), Bи повиннi про них повiдомити під час 
Bашого першого (і/або пізніше) відвідування coціальнoi служби. Якщо у Bас 
є виплата соціального страхування, Bи повинні спочатку забезпечити собі 
засоби до існування, якщо надбавка буде перевищена. Будь ласка, 
пред'явіть свої кредитні картки та виписки з банку (якщо вони у вас є) для 
всіх банківських рахунків, які є у вас і членів вашої родини. 
Допомога на майно для бенефіціара та членів сім’ї становить 200 євро. 
Наприклад, сім’я з 2 дітьми має матеріальну допомогу в розмірі 800 євро. 
Про все, що перевищує цю суму, необхідно повідомити відділ соціальних 
служб. 
Якщо у Bас є банківський рахунок у вашій країні чи в іншій країні та/або 
інші активи (будинок, квартира тощо), і Bи не можете використовувати ці 
активи і не можете зняти гроші з цього рахунку, повідомте нам, будь ласка. 



Дохiд 

Дохід — це в основному будь-який дохід у грошовій формі, який Ви 
отримуєте ( у Німеччині чи з вашої країни, чи з іншої країни). Наприклад, 
дохід включає 
¬ пенсія (пенсія за віком або інший вид пенсії), яку Ви отримували у своїй 
країні (або з іншої країни) до втечі; 
¬ дохід від роботи та самозайнятості, який Ви отримали у своїй країні (або 
з іншої країни) до втечі; 
¬ дохід від найму та самозайнятості ( у Німеччині); 
¬ компенсаційні виплати, такі, як батьківська допомога або лікарняні; 
¬ аліменти; 
¬ подарунки від третіх осіб (друзів, членів родини тощо); 
¬ надбавка за професійне навчання, надбавка за навчання, BAföG. 
Управління соціального захисту, серед іншого, утримує з доходу надбавки 
та витрати. 
Якщо Ви працюєте і отримуєте дохід, це буде зараховано до Ваших пільг 
шукачам притулку – цей дохід зменшує Ваше право на пільги. Зі 
збільшенням Вашого доходу будуть збільшуватися і особисті надбавки. 
Загалом у Вашому розпорядженні більше грошей, ніж без доходу від 
прибуткової роботи. 
 
Якщо у Вас виникли запитання щодо пільг за Законом про пільги для 
бiженцiв, працівники служби соціального захисту з радістю 
проконсультують вас. 
 

Frau Papenfuß 

Фрау 

Папенфусс 

Начальник відділу, допомога з життям, базова безпека, 
пільги для бiженцiв, допомога з доглядом 
Tel.: 03841- 30 40 5010 

E-Mail: K.Papenfuss@nordwestmecklenburg.de 

Landkreis Nordwestmecklenburg 

Rostocker Str. 76, 23970 Wismar 

Herr Möller 

Герр Мьоллер Начальник вiддiлу громадського проживання 
Haffburg 2, 23970 Wismar 

E-Mail: H.Moeller@nordwestmecklenburg.de 

Frau Schulze 

Фрау Шульце 
 

Секретар вiддiлу надання пiльг бiженцям  

A-I, Q, R, T 

Tel.: 03841 – 30 40 5016 

E-Mail: F.Schulze@nordwestmecklenburg.de 



Landkreis Nordwestmecklenburg  

Rostocker Str. 76, 23970 Wismar 

Frau Wulff 

Фрау Вульфф 
Секретар вiддiлу надання пiльг бiженцям  

J-P, S-Z 

Tel.: 03841 – 30 40 5017 

E-Mail: A.Wulff@nordwestmecklenburg.de 

Landkreis Nordwestmecklenburg 

Rostocker Str. 76, 23970 Wismar 

 

 

 

 

Цим я/ми підтверджуємо отримання пам`ятного листка. Один примірник у 
мене/нашому володінні. 
  

 

 

 
-------------------------------------------------------------- 
Мiсто,дата 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------ 
Підпис шукача притулку або 
його/її законного представника чи 
керівника 
 

 
------------------------------------------------ 
Підпис другоi половини подружжя 
у випадку неповнолітніх, 2-го 
законного представника(ів). 



 

 


