
Соціальне житло в Німеччині 

Як живеться сім‘ям українських біженців в Німеччині? 

З початком  повномасштабного російського вторгнення в Україну багато 

українців переїхало до Німеччини. Як і більшість країн Європи, що прихистила 

українців, Німеччина пропонує соціальне житло для малозабезпечених категорій 

населення – до такої категорії належать українські біженці.  

Для того, щоб отримати житло, потрібно зареєструватися. В цьому  питанні 

може допомогти центр зайнятості (Jobcenter), що відповідає за людей, які втекли від 

війни і ще  не знайшли роботу. Проте знайти житло дуже не просто, адже вартість 

житла має не перевищувати визначеної межі – лише тоді держава погоджується 

платити орендну плату. 

Родина Катеруш приїхала з Києва і пройшла довгий шлях, перш ніж знайшла 

своє житло у маленькому німецькому містечку Тройсдорф, що в 20 кілометрах від 

Кельна. 

"Ми приїхали до Німеччини 10 березня 2022 року. Перші тижні жили в готелі. 

Власник готелю надав нам безкоштовне проживання, потім нас прийняла  німецька 

родина. З квітня по липень мешкали у ній. Нам там було добре, але діти ростуть і 

нам хотілось знайти своє житло. Моя старша донечка відвідувала садочок , а меншій 

на той момент був лише рочок" , – розповідає Вікторія Катеруша. 

На фото  діти Вікторії- Ксенія та Ванесса. У такій двокімнатна квартирі живуть Катеруші.  



Німецька родина вирішила допомогти їм у пошуках житла. Вже у серпні 2022 

року знайшли чоловіка, який погодився здавати в оренду своє житло.   

"Пан Бернд, власник квартири)  має двох доньок і сам колись був біженцем із 

НДР, тому він хотів нам допомогти, адже розумів ситуацію, в якій ми опинились. 

Він уже в  поважному віці, йому  за 80 років, доньки також у нього дорослі, але при 

цьому він пам’ятає той час, коли йому довелось з нуля починати життя, тому він нам 

з усім допоміг, за що ми дуже вдячні", – розповіла Вікторія Катеруша. 

Ті, з ким мені довелося спілкуватися на чужині від початку повномасштабного 

вторгнення, розповідають свої історії зі сльозами на очах: рівень співчуття і турботи 

вражає. «Ми там не почуваємося ані чужими, ані зайвими, – каже Вікторія. – Але 

вдома краще. Чекаємо повернутися. Віримо в ЗСУ і Перемогу». 

Підписуюсь під кожним словом – Ангеліна Колісник, студентка 4 курсу 

кафедри журналістики ЧНУ 

 

В більшості випадків,  коли людина заселяється в орендоване житло в 

Німеччині , вона отримує повністю порожню квартиру. Так і сталось з родиною 

Катеруш. 

social apartment in Germany, Troisdorf for Ukrainian refugees 



 Оскільки в них не було грошей на меблі та побутову техніку, вони попросили 

допомоги в центрі зайнятості в Тройсдорфі. На що він люб’язно погодився їм 

доромогти: 

"Квартира була абсолютно пустою , не мебльованою. Тільки зроблений 

ремонт, що нас дуже радувало .  За рахунок держави, яка виділила,  кошти  ми і 

змогли повністю обмеблювати нашу квартиру. Все саме базове та необхідне для 

того, щоб можна було тут проживати", - розповідає Вікторія. 

Також держава надає пільговий проїзд в громадському транспорті, медичне 

страхування, навчання на інтеграційних курсах та картку на знижки у 

супермаркетах. 

"Я б хотіла порадити біженцям з України - завжди пам’ятати, що у всьому світі 

,не залежно від національності, кордонів - є звичайні, живі люди із своїми 

цінностями. В когось вони більш духовніші,  в когось вони більш матеріальніші, але, 

при цьому всьому, завжди є люди , які тобі протягнуть руку допомоги, стануть на 

твою сторону. Тому я хочу порадити щоб українці не боялися звертатися за 

допомогою, вірили в те, що усюди є добрі люди. Я знаю,  що є різні випадки, де 

люди скаржаться, але тим не менше, нам траплялись тільки хороші люди, та з нами 

поводились дуже добре . Коли в Україні все буде мирно,  ми обов’язково запросимо 

всіх цих людей до себе в Україну , тому що двері мого дому в Україні завжди будуть 

відкриті для цих людей" - каже Вікторія. 

 

Джерела інформації: 

https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-uarazom/3536839-u-nimeccini-zareestruvali-

vze-ponad-900-tisac-utikaciv-vid-vijni-z-ukraini.html 

https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua/актуальна-інформація 
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