
 

 

Корисна інформація щодо допомоги на дитину (Kindergeld) 

Українці, які були змушені тікати від війни і проживають наразі на території 

Німеччини, мають право на отримання допомоги на дитину або так звану дитячу 

дотацію. Ця допомога виплачується дітям від народження, і як правило, до 

досягнення повноліття. В індивідуальних випадках дитяча нотація може 

виплачуватися до досягнення 25 років, якщо дитина, наприклад продовжує 

навчання в одному із закладів середньої або вищої освіти. 

Розмір виплат: 

• За першу дитину 219 євро  

• За другу дитину 219 євро  

• За третю дитину 225 євро  

• За четверту і кожну наступну дитину 250 євро  
 

Як подати заяву на дитячу дотацію?  

Заповніть, будь ласка, наступні анкети: 

✓ Заява на отримання допомоги на дитину (Antrag auf Kindergeld) 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-auf-kindergeld-

ukrainisch_ba147416.pdf Анкета перекладена українською мовою, але 

заповнювати треба німецькою.  

✓ Додаток з відомостями про дитину до заяви на отримання допомоги на 

дитину (Anlage Kind) https://www.arbeitsagentur.de/datei/anlage-kind-

zum-antrag-auf-kindergeld-ukrainisch_ba147418.pdf Анкета перекладена 

українською мовою, але заповнювати треба німецькою. 

Заповнені анкети ви можете надіслати поштою на адресу Familienkasse 

Niedersachsen-Bremen, 30131 Hannover. Ви також можете надіслати заповнені 

анкети на електронну адресу: Familienkasse-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de  

Крім того ви можете з´явитися особисто за адресою та віддати заяву 

співробітникам центру: Familienkasse Hannover, Vahrenwalderstraße 269 a-d, 30179 

Hannover. Ми радимо вам віддавати заповнені анкети особисто. Вам зроблять 

ксерокопію першої сторінки, поставлять штамп і підпис з датою прийняття заяви. 
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Цю сторінку потрібно буде віднести до центру зайнятості! 

Якщо я стою на обліку в центрі зайнятості (Jobcenter) і отримую допомогу по 

безробіттю, чи буде враховуватись допомога дитину при розрахунку загальної 

суми  виплат на мене і дитину (дітей)?  

Так, дитяча дотація вважається фактичним "доходом" дитини і враховуюється 

під час нарахування виплат центром зайнятості. Якщо ваша дитина, за розрахунками 

центру зайнятості (Jobcenter) має право на отримання  місячної допомоги у розмірі 

311 євро (сума виплат на дітей від 6 до 13 років), то центром зайнятості буде 

нараховано 92 євро (311 мінус 219 євро дитячої дотації). Загальна сума виплат на 

дитину складатиме 311 євро (дітям від 6 до 13 років ), але виплачуватиметься двома 

відомствами.  

Чи можу я не подавати заяву на дитячу дотацію, щоб із допомоги від центру 

зайнятості не знімалась ця сума?  

Ні, якщо ви отримуєте допомогу від центру зайнятості (Jobcenter) і маєте право 

на отримання дотацій на дитину, ви зобов´язані подати заяву. Соціальна система в 

Німеччини побудована так, що за соціальні виплати на дитину відповідає в першу 

чергу Familienkasse (сімейна каса), а центр зайнятості доплачує батькам на дитину у 

разі безробіття, або у разі недостатнього доходу.  

Чи маю я право на дитячі дотації, якщо я працюю?  

Так, ви маєте право на дитячу дотацію. Сума виплат при розрахунку заплат не 

враховується.  

 

За додатковими питаннями звертайтеся до консультаційного кабінету 

Української Спілки у Нижній Саксонії за адресою Podbielskistraße 269, 30655 

Hannover.  
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