
 

 
                             Пошук соціального житла у Ганновері 
                      (посередництво між містом та орендодавцями) 

                          Wohnungsvermittlung in der Stadt Hannover    

Наразі адміністративний центр Ганновер має у розпорядженні приблизно дев´ятнадцять тисяч 

квартир, які здаються лише мешканцям із правом на отримання соціального житла. Це означає, що 

власникам житла соціальним відділом пропонуються особи, які можуть це житло винаймати. У 

посередництві між містом та орендодавцем мова йде, як правило, про надання соціальних квартир в 

першу чергу особам, які потребують квартиру та мають направлення на соціальне житло 

(Wohberechtigungsschein).  

 

Що пропонує соціальний відділ з пошуку житла?  

Залежно від побажань щодо розташування, розміру, оснащення квартири пошук та надання квартири 

може тривати декілька місяців, інколи бажана квартира знаходиться і пропонується дуже швидко.  

Пошук житла через соціальний відділ залежить від динаміки на ринку здачі нерухомості в оренду, 

тому рекомендується і далі продoвжувати самостійний пошук житла.  

Особливі пропозиції для літніх людей та людей з обмежeними фізичними можливостями.  

 Для людей похилого віку та осіб з обемежeними фізичними можливостями, пропонується житло з 

особливими умовами:  

 

Для осіб похилого віку:  
В місті Ганновер є квартири, які оснащені для комфортного життя пенсіонерів. Оскільки оснащення 

та меблювання квартир досить різне, зв´яжіться із міським відділом, який займається організацією 

соціального житла, будь ласка, для додаткової інформації. Ви також можете зв´язатися із комунальною 

службою для людей похилого віку у Ганновері:  
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Landeshauptstadt-

Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche-der-LHH/Soziales-und-Integration/Fachbereich-Senioren/Kommunaler-Seniorenservice-

Hannover  

 



 Житло обладнане для людей з обмежeними фiзичними можливостями:  
Для шукачів квартир, які через хворобу або інвалідність потребують особливих 

житлових умов, місто Ганновер має спеціальні пропозиції. Щоб отримати таку квартиру, 

необхідно в першу чергу оформити та отримати направлення на пошук соціального житла 

(Wohnberechtigungsschein).  

Додатково ви можете дізнатися про пропозиції житла з особливими умовами на наступній інтернет-

сторінці: https://adira.de/.  

Умови отримання направлення на соціальне житло або на житло з особливими умовами: 

•   ви проживаєте у м. Ганновер мінімум 12 місяців до подання заяви (на українців, вимушених 

     біженців від війни ця умова наразі не розповсюджується);  

•   наразі у вас не має житла, або ваша квартира має маленьку загальну площу;  

•  крім того, ваші доходи не повинні перевищувати допустимі границі для отримання направлення 

на соціальне житло (доходи рахуються індивідуально у залежності від складу сім´ї);  

• якщо вам доводиться витрачати на дорогу до місця навчання або роботи, які знаходяться в   

Ганновері, велику кількість часу, умову обов´язкового проживання у Ганновері мінімум 12 місяців 

можна скасувати.  

 

Ви можете звернутися до соціального відділу у пошуку житла також за кoроткою консультацією. 

Співробітники відділу обговорять з вами усі можливості. 

 

Контакти соціального відділу у посередництві та направленні на соціальне житло:  

(Wohnungsvermittlung und Wohnberechtigungsscheine):  

Sallstr. 16 

30171 Hannover 

Telefax: +49 511 168-41598 

E-Mail: wohnraumversorgung@hannover-stadt.de 

 

https://serviceportal.hannover-stadt.de/       30.07.2022  

 

 

 

За детальною інформацією та допомогою звертайтеся в офіс Української Спілки Нижньої Саксонії 

за адресою Podbielskistraße 269, 30655 Hannover, https://uvnev.de/  


