
      Направлення на пільгове (соціальне житло) / B-Schein 

Загальна інформація  

 

 B - Schein дає вам змогу претендувати на соціальне житло. Не всі пільгові квартиpи 

в м. Ганновер здаються безпосередньо міською соціальною службою (Wohnraumsversorgung), також 

приватнi орендодавці, житлові компанії, кооперативи потребують для здачі житла в оренду 

спеціальне направлення на пільгове житло (B-Schein).  

Якщо квартири передбачаються для здачі лише конкретній групі осіб (наприклад, люди, які прикуті до 

інвалідного візка, матері або батьки-одинаки), то це направлення слугує доказом того, що ви належити 

до зазначеної групи людей і можете претендувати на відповідну квартиру.  

 

Направлення на соціальне житло визначає також допустимі розміри житла, на яке можуть 

претендувати майбутні орендатори.  

Законом передбачені наступні норми:  

1 особа - 50 кв. м  

2 особи - 60 кв. м  

3 особи - 75 кв. м  

кожна наступна особа +10 кв. м  

 

В деяких випадках може затверджуватись і більша житлова площа, зверніться за консультацією, будь 

ласка, до міського відділу соціальної служби з пошуку житла (Wohnraumsversorgung). 

 

- Якщо ви проживаєте у м. Ганновер, або маєте намір винаймати конкретну квартиру, ви можете 

подати заявку у міському відділі з пошуку соціального житла (Wohnraumsversorgung).  

 

- Якщо ви хочете отримати загальне направлення на пільгове житло, без наміру винаймати якусь 

конкретну пільгову квартиру, зверніться, будь ласка, до місцевого муніципалітету за місцем 

вашого проживання і дізнайтеся, якa саме соціальна служба на території Нижньої Саксонії 

відповідає за вас і може надати вам направлення на соціальне житло (B-Schein).  



Для подачі заяви необхідно заповнити пакет документів та відправити їх поштою або віддати 

особистo під час годин прийому у вiдповідному вiдмостві. Анкети для заповенення ви знайдете за 

наступними посиланнями: 

Головна заява на отримання направлення на пільгове житло: https://serviceportal.hannover-

stadt.de/medien/dokumente/wohnungsberechtigungsschein.pdf?20220529175252 

Довідка про доходи особи, яка подає заяву:  

https://serviceportal.hannover-stadt.de/medien/dokumente/anlage_1_wbs.pdf?20220529175321 

Довідка про доходи осіб, яки проживають разом із заявником: https://serviceportal.hannover-

stadt.de/medien/dokumente/anlage2.pdf?20220529175343 

Формуляр на пошук квартири:  

https://serviceportal.hannover-stadt.de/medien/dokumente/anlagew.pdf?20220529175451 

 

Умови отримання направлення на пільгове (соціальне житло) – B- Schein  

• Ваш дохід не повинен перевищувати встановлених обмежень. Із визначеними законом 

нормами ви можете ознайомитись за наступним посиланням: https://www.hannover.de/Leben-in-

der-Region-Hannover/Planen,-Bauen,-Wohnen/Stadterneuerung-

F%C3%B6rderung/Wohnraumf%C3%B6rderung-in-Hannover/Einkommensgrenzen 

• Якщо ви маєте іноземне громадянство, вам необхідно мати (та вашим родичам, які 

проживатимуть разом із вами) дозвіл на проживання на території Німеччини мінімум на один 

рік.  

• Доходи розраховуються індивідуально у залежності від виду пільгового житла та осіб, які 

проживають у спільному господарстві.  

Деякі федеральні землі Німеччини (включно з Нижньою Саксонією) встановили вищі межі 

доходів при здачі квартир у новобудовах у деяких регіонах. Крім того, є квартири, для яких діє 

так званий "розширений" ліміт доходу (збільшений до 60 відсотків).  

Тому ми рекомендуємо навіть, маючи роботу та дохід, подавати заявку, якщо ви цього 

потребуєте. 

Якщо ви самостійно шукаєте квартиру і власник потребує від вас спеціального направлення на 

пільгове житло, з´ясуєте, будь ласка, який ліміт доходів встановлюється безпосередньо для цього 

житла.  

З приблизним розрахунком допустимих меж доходів можна ознайомитись за допомогою вище 

зазначеної таблиці. 



 

Додаткові довідки та документи 

Які саме документи у конкретно вашому випадку необхідно подавати ви можете уточнити 

безпосередньо із соціальним відділом з пошуку пільгового житла, 

зателефонувавши туди в години прийому. Залежно від вашої особистої ситуації 

можуть знадобитись різноманітні довідки. Якщо ви, до прикладу, чекаєте на 

немовля, це теж враховується при розподілі для вас соціального житла. 

 

Комісійний збір 

За оформлення направлення на пільгове житло стягується комісійний збір, як правило, він 

становить 18 євро. Комісію ви можете оплатити готівкою у відділі соціальної 

служби з пошуку житла, або переказaти кошти на банківський рахунок, 

заначений в головній заяві. 

 

Важливо знати: Не всі квартири, для яких вам потрібна довідка про пільги на житло, здаються 

за посередництва м. Ганновер. Також на приватному ринку орендної нерухомості ви можете 

шукати житло, яке здається лише за спеціальним направленням. Скористуйтеся можливостями 

пошуку квартир за допомогою відповідних інтернет-сайтів та застосунків. 

 

Контактні дані соціального житлового відділу у м. Ганновер  

Sallstr. 16 
30171 Hannover 
Telefax: +49 511 168-41598 
E-Mail: wohnraumversorgung@hannover-stadt.de 
Графік роботи та прийому громадян:  

Пн+Чт 9-12:30 
Вт: 15-17:30 
Пт: 9-12 

 
 
 
https://serviceportal.hannover-stadt.de/buergerservice/dienstleistungen/wohnberechtigungs-schein-b-schein-

900000132-0.html?myMedium=1&auswahl=0                                  31.07.2022 

 

За додатковою інформацією та допомогою у заповненні анкет до соціального житлового відділу 

звертайтеся в офіс Української Спілки Нижньої Саксонiї за адресою:Podbieliskistraße 269, 30655, 

Hannover.  


