
 

 
Важлива інформація для сімей з України з дітьми 

 

1. Отримавши дозвіл на проживання на території Німеччини, ви отрамуєте право подати заяву на 

допомогу на дитину (Kindergeld). Якщо ви зареєстровані в центрі зайнятості (Jobcenter) і отримуєте 

допомогу по безробіттю (ALG II), ви навіть повинні подати цю заявку. На першу і другу дитину ви 

отрамуватимете 219 євро в місяць, на третю дитину 225 євро, на четверту і кожну наступну 250 євро. 

Ці гроші вважаються доходом дитини і враховуються при встановлені суми виплат по безробіттю.  

Посилання на заяву українською мовою: https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-auf-kindergeld-

ukrainisch_ba147416.pdf.  

Крім заяви на отримання допомоги на дитину, ви повинні заповнити додаток з відомстями про 

дитину. Українською мовою тут: https://www.arbeitsagentur.de/datei/anlage-kind-zum-antrag-auf-

kindergeld-ukrainisch_ba147418.pdf.  

Заповнені заяви ви можете надіслати за адресою: Familienkasse Niedersachsen- Bremen, Vahrenwalder 

Straße 269 a-d, 30179 Hannover, або віднести особисто. 

 

2. Якщо ви працюєте, ви також маєте право отримувати допомогу на дитину. Якщо ваш заробіток не є 

достатнім, ви можете спробувати подати, крім того, на додаткову допомогу на дитину 

(Kinderzuschlag). Ця домогa надає можливість сім´ям із невеликим доходом не подавати додаткових 

заяв на отримання допомоги по безробіттю, а таким чиномо не залежити від центру зайнятості. 

Посилання на заяву німецькою: https://www.arbeitsagentur.de/datei/kiz1-antrag_ba013094.pdf.  

Увага: цю додаткову допомогу ви можете отримати лише тоді, коли працюєте, але ваших доходів не 

вистачає для базових життєвих потреб. Це все вираховується індивідуально. Заяви приймаються тим 

самим відомством, що відповідає за нарахування допомоги на дитину (Familienkasse).  

 

3.Якщо ви працюєте, але не маєте достатньо доходу (встановлюється все індивідуально в залежності 

до життєвої ситуації та членів сім´ї) ви можете подати заяву на субсудію (Wohngeld). Ця заява 

подається в службі соціальної допомоги (Sozialamt).  



Важливо: якщо ви працюєте, принаймі частково, отримуєте субсидію, додаткові виплати на дитину, 

ваш місячний дохід, як правило, перевищує базову допомогу по безробіттю від центра зайнятості. 

 

4. Батьки,які виховують дитину або дітей самостійно, і не отримують аліментів від іншого із батьків, 

мають можливість подати на аліменти від держави (Unterhaltsvorschuss). Заява подається в Jugend 

und Familie Hannover, за адресою Joachimstraße 8, 30159 Hannover. Розмір аліментів від держави є 

фіксованим: дітям до 5 років 177 євро, від 6 до 11 років 236 євро, від 12 до 17 років 314 євро.  

Відповідне відомоство перевіратиме доходи іншого з батьків, з яким дитина не проживає,  

на платеспроможність. Якщо один із батьків відмовляється сплачувати аліменти, або не має на те 

можливості, держава (за заявою) переймає це на себе. Але це не зовсім подарунок. Той, за кого 

держава сплачує аліменти, стає так званним "боржником" і при відповідних можливостях 

забов´язаний повернути ці гроші. Як правило, центр зайнятосто спонукає, щоб батьки-одинаки 

заповнювали цю заяву. Як це y випадку з українцями-поки невідомо. 

 

 

За додатковими питаннями звертайтеся в консультаційний відділ Спілки Нижньої Саксонії за 

адресою: Podbielskistraße 269, Hannover  

 

4.06.2022       З повагою Українська Спілка Нижньої Саксонії 


