Наданя пільг українцям, що втікли від війни
Питання щодо проживання, оренди, опалення, додаткових витрат
(станом на: 01.04.2022)

Хто оплачуватиме аренду за житло?
Біженці з України мають право на пільги відповідно до «Закону про пільги для шукачів
притулку» (коротко: AsylbLG). Сюди входить: орендна плата, додаткові витрати (сміття)
та витрати на опалення.
Для зарахування необхідно подати заявку. Відповідальний є відділ соціального захисту
у вашій громаді. З контактними особами можна ознайомитися тут:

Місто Бад Нойенар-Арвайлєр
Місто Ремаґен
Місто Зінціґ
громада Ґрафшафт
громада Аденау
громада Альтенар
громада Бад Брайсіг
громада Броталь

Чи існує ліміт орендної плати?
Так. Орендна плата не повинна перевищувати певної верхньої межі. Сума залежить від
кількості мешканців та місця проживання. Застосовуються наступні межі «холодної»
(витрати на опалення оплачуються додатково) орендної плати, включаючи додаткові
витрати:
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Межа відповідності брутто «холодної» аренди (БХА)в євро в районі Арвайлер з 1.01.2021
м кв.
Кількість осіб
Порівнювані приміщення
Приміщення у Райншіне (громада Бад Брайсіг, місто Ремаґен, місто Зінціґ)
Приміщення у Бад Нойенар (місто Бад Нойенар-Арвайлєр, громада Ґрафшафт)
Приміщення у Айфель (громада Аденау, громада Альтенар, громада Броталь

Що робити у випадку, якщо квартира дорожча за встановлений ліміт?
Просимо звернутися до відділу соціального захисту населення.
Що робити у разі проживання в готелях, пансіонах, апартаментах тощо?
Для таких приміщень діють особливі правила. Обов’язково зверніться до служби
соціального захисту населення.
Чи можу я самостійно займатись пошуком житла?
Так. Однак орендна плата має бути в міру. Застосовуються верхні межі відповідно до
розділу 2). Перш ніж орендувати квартиру, зверніться до служби соціального захисту
населення. Контактні дані див. 1).
Чи маю я укладати договір оренди?
Так. Договору оренди є обов’язковою умовою для перейняття на себе витрат органом
соціального захисту населення.
Чи є офіційні норми щодо того, скільки людей можна розмістити в квартирі
чи кімнаті?
Ні, у Райнланд-Пфальц немає такого закону. Однак у минулому суди постановили, що
для однієї людини має бути доступно близько 8-10 м².
Як бути з витратами на опалення?
Ці витрати бере на себе управління соціального захисту у розмірі фактичного
споживання, на додаток до орендної плати. Витрати на опалення не будуть
покриватись або ж покриються частково, якщо споживання є невиправдано високим.
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Питання щодо коштів на житло, харчування та медичне забезпечення
(станом на: 01.04.2022)

Як я маю жити? Чи маю я право отримати державну підтримку?
Так. Біженці з України мають право на пільги відповідно до Закону про пільги для
шукачів притулку (коротко: AsylbLG). Сюди також входять витрати на проживання (їжа,
напої, одяг, автобус/потяг, дозвілля тощо). Для цього необхідно спершу подати заявку.
Відповідальним є управління соціального захисту у Вашій громаді.
Контактні особи можна знайти тут:

Які документи потрібні для мого звернення?
Бланк заяви (можна отримати у відділі соціального захисту) та документи, що
посвідчують особу (посвідчення особи, паспорт, водійські права).
У мене ще є гроші або заощадження, інші активи в Україні. Чи потрібно мені
ними користуватися?
Загалом, лише ті, хто не має доходів та/або майна, можуть отримувати пільги
відповідно до «Закону про пільги для шукачів притулку». Управління соціального
захисту населення (див. пункт 1)) перевіряє, чи зможете Ви використувати фінанси з
заощаджень та ін., і якщо так, то якою мірою.При перевірці враховуються власні доходи
та майно, якщо до них дійсно є доступ. Доходи та майно враховуються частково; діють
різні неоподатковані мінімуми.У випадку з активами, які знаходяться в Україні, наразі
виходять з того, що продати їх неможливо. При нарахуванні допомоги вони не
враховуються.
Мені потрібен одяг, дитячі речі, візочок, меблі для дому, тощо. До кого мені
звернутися?
Просимо зв’язатися з відділом соціальної допомоги у Вашому місті. Контактна особа
див. 1).
Мої діти ходять до школи, і там потрібне шкільне приладдя (сумки, пенали,
ручки, зошити тощо) та гроші на обід.
Будь ласка, зв’яжіться з відділом соціального захисту у вашому місті. Контактна особа
див. 1).
Мої діти ходять до школи, їм потрібні підручники.
Будь ласка, зв’яжіться з районною адміністрацією:
пані Олерт, тел. 02641/975-241,
електронна пошта: Doris.Ohlert@kreis-ahrweiler.de
пані Альфред, тел. 02641/975-494,
електронна пошта: Sabine.Alfred@kreis-ahrweiler .de

FAQs Ukrainische Flüchtlinge Kreis Ahrweiler

5

Мої діти ходять в садок і обідають там. Хто це оплатить?
Будь ласка, зв’яжіться з відділом соціального захисту у Вашому місті. Контактна особа
див. 1).
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