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В’їзд з України та прибуття до Нюрнберга, 
розміщення у знайомих/родичів у Нюрнбергу

Запит про надання 
базового соціального 
забезпечення у разі 
потреби допомоги

Центр обслуговування громадян у центральній  
частині міста, Äußere Laufer Gasse 25, Нюрнберг,  

або Центри обслуговування громадян у північній,  
східній та південній частині міста

Відомство з питань міграції та інтеграції  
Онлайнзапит на сервісній платформі «Mein Nürnberg» 

Центр ANKER у Цирндорфі  
(центральний заклад тимчасового розміщення)  

Rothenburger Str. 31, 90513 Цирндорф,  
Телефон: 0911 9693-144, з пн по пт: з 6 до 21, сб: з 6 до 11:30 

Вік нижче встановленої  
межі*: Запит про надання 

базового соціального 
забезпечення для безробітних 

згідно з положеннями 
Соціального кодексу II (SGB II) 

Центр зайнятості 
Нюрнберга  
Fichtestr. 45,  
Нюрнберг: 

Онлайнзапит можна 
подати тут 

За наявності інших правових 
умов допомога за SGB II  
починає діяти з 1 числа  

місяця подання запиту, але  
не раніше надання дозволу  

на проживання або 
тимчасового дозволу  

на перебування 

Досягнуто вікової межі*,  
або повна втрата праце- 

здатності протягом тривалого 
періоду: Запит про надання 

базового соціального забезпе-
чення за віком або у зв’язку  
із втратою працездатності 

згідно з розділом 3 Соціального 
кодексу XII (SGB XII).

Департамент 
базового соціального 

забезпечення та 
соціальної інтеграції 

– Департамент 
соціального 

забезпечення,  
Frauentorgraben 17, 

Нюрнберг 

За наявності інших правових 
умов допомога за SGB XII 
починає діяти не раніше  

місяця надання тимчасового 
дозволу на перебування або 

дозволу на проживання 

Розгляд матеріалів для реєстрації  
(первинна реєстрація)

Реєстрація в Нюрнберзi

Запит дозволу на проживання згідно з § 24  
Закону про перебування іноземних громадян

1
2
3
4
5

> Ви пройшли кроки 1-4, однак ще не отримали тимчасовий дозвіл на перебування і потребуєте допомоги, тобто ваш капітал не досягає нижньої межі доходу, що не підлягає 
оподаткуванню, у 200 євро на особу (з урахуванням грошей, які ви привезли із собою) і вашого доходу не вистачає на задоволення базових життєвих потреб? Тоді ви можете подати до 
Департаменту базового соціального забезпечення та соціальної інтеграції – Департамент соціального забезпечення, Frauentorgraben 17, Нюрнберг, запит про надання допомоги згідно із 
Законом про надання підтримки особам, які шукають притулку (AsylbLG). 
> Якщо ви можете довести, що отримуєте українську пенсію за віком, але ще не досягли німецького пенсійного віку, ВИ можете отримати допомогу з прожитковим забезпеченням згідно 
з розділом 3. SGB XII в Управлінні забезпечення засобів до існування та соціальної інтеграції – Управління соціального забезпечення, Frauentorgraben 17, Нюрнберг. 
> Неповнолітні діти, яким ще не виповнилося 15 років і які в’їхали на територію Німеччини без батьків, можуть, якщо вони потребують допомоги і ще не отримують першочергову 
допомогу згідно з положеннями Соціального кодексу VIII (SGB VIII) від Відомства у справах молоді, подати до Департаменту базового соціального забезпечення та соціальної інтеграції – 
Департамент соціального забезпечення, Frauentorgraben 17, Нюрнберг, запит про надання допомоги згідно з розділом 3 Соціального кодексу XII. 

* наразі 65 років і 10 місяців

http://kraftfeld-b.com
https://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt/einwohnerwesen_neu.html
https://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt/einwohnerwesen_neu.html
https://www.nuernberg.de/internet/buergeraemter/
https://www.nuernberg.de/internet/buergeraemter/
https://microservices.nuernberg.de/tracking/4F4Eq
https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Nuernberg/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Ukraine_erste_Info.html;jsessionid=C8C49A9C824C723A749D5AE0002E16CB?nn=16170

