
                                                                                                        

 
Information für Ukrainerinnen und Ukrainer  

Інформація для українців 
 
Станом на 1 червня 2022 року всі українці, які в’їхали до Німеччини  до 1 червня 2022 року і 
відповідають вимогам, більше не отримують грошову допомогу відповідно до Закону про 
пільги шукачам притулку (AsylbLG) від служби соціального захисту, але будуть отримувати 
відповідно допомоги по безробіттю II (AlG II) від центру зайнятості. 
Цей файл містить інформацію про допомогу по безробіттю II 

Einfach erklärt 
Ukr.pdf  

Коли? 
Планується, що зміни набудуть чинності з 1 червня 2022 року. Закон про це ще не прийнято. 
Тому ця інформація є тимчасовою. Проте, ми хотіли б своєчасно повідомити вас, щоб ви 
могли подавати заявки вже зараз. Якщо заявки не подана вчасно, можуть виникнути 
проблеми з виплатою грошей з 1 червня 2022 року. 
 

Кого торкнеться зміна? 
У майбутньому центр зайнятості опікуватиметься всіма українцями, які: 
- в'їхали в країну до 1 червня 2022 р; 
- мати свідоцтво або посвідку на проживання; 
- і мають вік до 65 років. 
Люди старше 65 років отримують соціальну допомогу відповідного віку. Відповідає за це 
відділ соціального захисту населення. 

Де я можу отримати документи на заявку? 
Документи для заяви можна отримати в центрі зайнятості або завантажити онлайн. Вони 
також доступні в будинку зборів (Haus der Begegnung). 
 
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center-
arbeitslos#1478809808529  
 
Які додаткові документи потрібні? 
 
- Вид на проживання, зроблене свідоцтво або інше 
(Примітка* Ви можете отримати це в Імміграційній службі) 
- Свідоцтво про наявність медичної страховки у компанії 
(Примітка* Ви маєте право голосу і можете зареєструватися в будь-якій компанії, яка має 
медичне страхування) 
- Повідомлення про наявність пільг для шукачів притулку 
 (Примітка* ви отримаєте це поштою з червня місяця) 

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center-arbeitslos#1478809808529
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center-arbeitslos#1478809808529
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- Договір оренди або повідомлення про вартість житла 
(Примітка* якщо ви проживаєте через управління соціального захисту, сповіщення надійде 
пізніше) 
- Якщо у вас є дохід від роботи, то трудовий договір і платіжні листи 
- Виписки з банку за останні 3 місяці або після того, як у вас є рахунок у Німеччині 
- Виписка з кредитної картки за останні 3 місяці 
- шкільний атестат дітей 
(Примітка* якщо ваша дитина ще не ходить до школи, ви не можете подати це) 
 
Якщо можливо, надайте копії всіх доказів, оскільки документи будуть відскановані, а потім 
знищені. 

Чи можу я подати документи пізніше? 
Деякі документи, наприклад, заява, потрібні негайно. 
Такі документи, як шкільний атестат або повідомлення про прийняття на роботу пільг шукача 
притулку, можна подати пізніше. 

Рішення за клопотанням може бути прийнято лише після отримання повністю заповненої 
заяви з відповідними документами. Тому подавайте заявки якомога швидше. Зверніться до 
центру зайнятості, якщо у вас виникли запитання. 
 

Як я можу подати документи? 
- Киньте його в поштову скриньку центру зайнятості 
- або онлайн через цифровий центр зайнятості 

- або електронною поштою 
 
Хто буде відповідати в майбутньому? 
У майбутньому центр зайнятості Schwabach відповідатиме за всі ці питання. 
 
Jobcenter Schwabach  
Nördlinger Straße 3 
91126 Schwabach 
Telefon: 09122 9258-45 

Час роботи по телефону:   З понеділка по четвер з 8:00 до 16:00 
                        П'ятниця з 8:00 до 12:30 

Email: Jobcenter-Schwabach@jobcenter-ge.de 

mailto:Jobcenter-Schwabach@jobcenter-ge.de

