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Консультації з питань електроенергії, 
правових питань, питань оренди та 
боргів

Забезпечення безпеки живлення

Вам загрожують блокуванням 
енергопостачання? 
Поговоріть зі своїм постачальником, щоб 
домовитися про оплату частинами або пізніше! 

Це не вдається? Електрику чи газ відключать 
або вже відключили і у вас немає іншого 
способу допомогти собі? 
Цілком можливо, що борг через неоплачений 
рахунок може взяти на себе місто Ессен і надати 
вам позику.

Ваш орендодавець погрожує звільнити вас без 
попередження через заборгованість по 
орендній платі?  
Неминучої втрати житла можна уникнути за 
допомогою фінансової допомоги (позики).

Kонтакт
Одержувачі допомоги згідно з SGB II:
Центр зайнятості Ессен (JobCenter Essen)
https://www.essen.de/leben/soziales_und_arbeit/
jobcenter/corona_zeit.de.html

Одержувачі допомоги згідно з SGB XII
та інші люди:
Управління з питань соціального  
забезпечення та ЖКГ 
Amt für Soziales und Wohnen
Fachstelle Hilfen zum Wohnen
Steubenstraße 53, Telefon 0201 88-50172

Додаткову та завжди актуальну інформацію,  
а також додаткові відомості про пропозиції 
підтримки можна знайти за адресою:  
www.essen.de/energiekosten 

Актуальна інформація для Ессена:
www.essen.de/energieversorgung 
  
Корисні поради щодо енергозбереження:
www.essen.de/energiespartipps  

Підтримка  при високих 
витратах на енергіюПодальша інформація
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Консультації з питань 
електроенергії, правових питань, 
питань оренди та боргів

Ви стурбовані питанням, як вам у тимчасовій 
ситуації  оплачувати життя і зокрема 
електроенергію?
Місцеві консультаційні та соціальні центри
допоможуть вам. Ви можете записатися на 
прийом у нижчеперечисленних центрах, якщо 
вам потрібна допомога.

Споживчий центр Ессена 
Verbraucherzentrale Essen
Hollestraße 1
www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/essen 

Сервіc з питань економії елекроенергії 
EnergieSparService Essen
Am Krausen Bäumchen 132
www.neue-arbeit-essen.de/dienstleistungen/ 
energiesparservice 

Допомога боржникам 
Schuldnerhilfe Essen
Holsterhauser Platz 2
www.schuldnerhilfe.de 

Найголовнішу  
інформацію ви також  
отримаєте тут: 
Центри зустрічi міста Ессен 
Begegnungszentren der Stadt Essen
www.essen.de/begegnungszentren  

Центри для тих, кому 60+ 
Zentren 60plus
www.essen.de/60plus

Не зволікайте дати нам можливість перевірити, 
чи ви маєте право на фінансову підтримку, 
особливо в нинішній ситуації. Відповідно до 
Кодексу соціального страхування (SGB) II або SGB 
XII ви можете отримувати такі пільги, як житлова 
допомога (Wohngeld) або субсидії (Zuschüsse nach 
dem Sozialgesetzbuch (SGB) II bzw. SGB XII).

Житлова допомога  (Wohngeld)
Житлова допомога – це субсидія, яка допомагає 
орендарям або власникам покривати витрати на 
житло. В принципі, цю субсидію не потрібно 
повертати. Калькулятор розрахунку допоможе вам 
розрахувати суму та подати заяву щодо допомоги:  
https://www.wohngeldrechner.nrw.de 

Пільги відповідно до SGB II та SGB XII
Якщо доходу у вашій родині недостатньо, щоб 
покрити витрати на проживання, ви можете мати 
право на допомогу згідно з SGB II (допомога по 
безробіттю II, Bürgergeld) або SGB XII (наприклад, 
базове забезпечення у старості). Сюди входять, 
серед іншого, витрати на оренду та опалення. 
Пільги також можуть надаватися за наявності 
доходу. Калькулятор Карітас допомагає розрахувати  
заздалегідь, чи можлива така допомога: 
https://www.caritasnet.de/alg2/rechner/

Допомога з високими платежами за опалення
У вас низький дохід чи ви отримуєте житлову 
допомогу? Але ви не отримуєте жодних 
регулярних виплат від JobCenter Essen чи 
Управління соціальних справ та житла? Якщо так, 
ви можете отримати одноразову субсидію на 
додаткові витрати на опалення (відповідно до SGB 
II або SGB XII).

Виплати відповідно до SGB II:
JobCenter Essen 
https://www.essen.de/leben/soziales_und_arbeit/
jobcenter/corona_zeit.de.html

Виплати відповідно до SGB XII:
Amt für Soziales und Wohnen
Steubenstraße 53
45138 Essen

Перевірте, чи є у вас можливість 
отримати фінансову підтримку! Kонтакт

Fo
to

: E
lk

e 
Br

oc
hh

ag
en

, S
ta

dt
 E

ss
en


