
 

 

Виплати, передбачені Соціальним кодексом ІI 
(SGB II) з 01.06.2022 

Інформація про подання заяви 
для біженців з України 

  

Ваші виплати, передбачені Законом про перебування іноземних громадян (AsylbLG), 
закінчяться імовірно 31 травня 2022 року.  
 
Вже зараз можна подати заяву до Центру зайнятості (Jobcenter) на отримання виплат 
(Виплати відповідно до SGB II)! 
  

Особи, які відповідно до SGB II мають право на отримання виплат, мають право на 
виплати для забезпечення прожиткового мінімуму (включаючи медичне страхування), а 
також право на покриття витрат на проживання. 
Вони отримують доступ до всіх фінансових та кваліфікаційних програм, таких як мовні 
курси, інтеграційні курси та курси підвищення кваліфікації. 
 
 
У Вас є дійсний дозвіл на проживання або тимчасове посвідчення на легальне 
перебування в країні, видане земельним управлінням з питань громадянства (LEA) та 
Ви проживаєте в районі Фрідріхсхайн-Кройцберг міста Берлін?  

  

 

Тоді подайте зараз онлайн свою заяву на отримання виплат відповідно 
до SGB II за посиланням https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld-
2/arbeitslosengeld-2-beantragen 

  
 
Щоб добре зрозуміти зміст заяви, Ви маєте тут можливість ознайомитися з перекладом 
бланку заяви українською мовою. 
https://www.berlin.de/jobcenter-friedrichshain-kreuzberg/allgemeine-
seiten/artikel.1202208.php 
 
 
Для прискорення обробки Вашої заяви необхідно додатково надати наступні документи:  
 

• Копії паспортів всіх осіб-заявників (та копії свідоцтв про народження Ваших дітей, 
якщо є) 

• Копії всіх дозволів на проживання або тимчасових посвідчень на легальне 
перебування в країні 

• Копії Ваших довідок реєстрації за місцем проживання та/або довідок-
підтверджень місця перебування (наприклад, договір оренди)  

• Довідка про Ваше членство в медичній страховій касі (або копії полісів медичного 
страхування) 

• Довідка про наявність рахунку в німецькому банку для здійснення платежів 
(наприклад, копія банківської картки) 
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Прохання надіслати нам підписану заяву та свої додаткові документи у 
цифровому вигляді наступним чином: 
 
 
 
 

  
 

 
Додаткова інформація та посилання 
 
 
 
 Відео-інструкція: Крок за кроком - Заява відповідно до SGB II 

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld-2/erklaer-videos-
arbeitslosengeld-2 

 
 
  
 Поради щодо заповнення, пам’ятки та бланки 

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center-
arbeitslos 
 

 
 
 Інформація про полегшену процедуру відкриття рахунку для біженців з 

регіонів Україні, де йде війна  
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Ukrainekrieg/infos_gefluechtete_liste.
html?nn=17559840 
 

 
Ласкаво просимо на Інтернет-сторінку Берлінського Центру зайнятості 

в районі Фрідріхсхайн-Кройцберг 

https://www.berlin.de/jobcenter-friedrichshain-kreuzberg/ 

 

 

Бажаєте отримати персональну консультацію? 

Тоді запишиться онлайн на прийом для особистої подачі заяви. 

https://web.arbeitsagentur.de/portal/terminvereinbarung/pc/jobcenter/anlieg

enauswahl?dstNr=96202 

 

 
 
Ви також можете надіслати нам підписану заяву та додаткові документи поштою за 
адресою:  
 
Jobcenter Berlin Friedrichshain-Kreuzberg 
Rudi-Dutschke-Str. 3 
10969 Berlin  

Онлайн-платформа 
Центру зайнятості, цифрова 

Застосунок Jobcenter App 
(App-Store для Apple 

АБО Google Play Store) 
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