
 

 

Питання що часто задаються 
 
Правові положення та процедури ще не були остаточно роз’яснені на федеральному рівні та рівні 
штатів, але наступні відповіді застосовуються до подальшого повідомлення. 
 
Куди в першу чергу можуть прибути біженці з України? 
 
Районний офіс Rottal-Inn створює короткотерміновий контактний пункт для біженців у власній 
тримісній спортивній залі в середній школі Еггенфельдена. Для цього зал обладнано необхідним 
обладнанням, зокрема табірними ліжками, щоб запропонувати людям, які прибувають, тимчасове 
проживання на перші кілька ночей. Необхідні для цього роботи вже проводяться. 
 
Будівлі в a.s.a.m.-Klosterverein e. В.. Багато біженців знаходять там житло та їжу і дуже раді. Команда 
експертів супроводжує травми, страх тощо через обговорення та виступає посередником у 
довгостроковому пристосуванні. Будь ласка, зв’яжіться з нами заздалегідь на info@asam-
eggenfelden.de або за телефоном 08721/1250360. 
 
Чи повинні реєструватися біженці з України? 
 
Люди з України можуть спочатку перебувати в Німеччині до 90 днів зі статусом відвідувача. Тому 
реєструватися в міграційній службі не потрібно. Будь-хто, хто хоче тимчасово прийняти знайомих з 
України приватно, може це зробити, згода з районного офісу не потрібна. 
 
Якщо соціальні виплати, такі як B. Потрібна невідкладна допомога, медичне обслуговування або 
пільги відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку, необхідно пройти реєстрацію. 
Попередня реєстрація в імміграційній службі можлива тут: Попередня реєстрація на реєстрацію. 
Після цього районний офіс призначає особисту зустріч для реєстрації. Якщо у біженця вже є 
підтвердження прибуття, ця попередня реєстрація не потрібна! 
 
Чи є соціальні виплати? 
 
Якщо є потреба в соціальних виплатах, таких як грошові виплати на харчування, гігієнічні потреби 
тощо або медична допомога, можна подати заяву на надання допомоги, наведену нижче. Біженці з 
України можуть заповнити це та надіслати до районного офісу в Роттал-Інн, але господарі також 
можуть надіслати заповнену заяву на пільги людям, яких вони приймають. 
 
Передоплата може бути здійснена, якщо є гостра потреба у фінансових ресурсах. 
 
Оскільки біженці не мають (німецького) банківського рахунку, на який наразі можна було б 
виплачувати грошові виплати, грошові виплати завжди мають виплачуватися готівкою, тобто в 
районному офісі Rottal-Inn або в муніципальних адміністраціях. Тут необхідно дотримуватись годин 
роботи та відповідних правил Corona, наприклад, правила 3G. 
 
При пред’явленні нижченаведеної довіреності кошти для біженців України також можуть бути 
перераховані на вказаний рахунок, наприклад, приймаючого. 
 
Якщо планується оренда/суборенда, перед укладенням договору необхідно уточнити припущення 
щодо витрат, пред’явивши непідписаний договір/угоду в районному відділенні Роттал-Інн, 
соціальних питань. 
 
Заявки на пільги можна подати до районного офісу Rottal-Inn поштою або електронною поштою на 
адресу sozialamt@rottal-inn.de або до міської адміністрації. 
 
У разі виникнення питань до працівників районного відділу можна зв’язатися за телефоном у 
загальний графік роботи 08561 20-642. 



 

 

 
 
Що робити, якщо потрібен візит до лікаря? 
 
Свідоцтво про право на відвідування лікаря можна отримати лише в управлінні соціальної допомоги 
після реєстрації в імміграційній службі. Бланк допомоги по непрацездатності можна надіслати до 
служби соціального захисту населення електронною поштою або у вигляді фотографії. Яким чином 
до біженця надходить свідоцтво про право, поки з’ясовують. Питання з цього приводу можна задати 
за номером 08561/20-642 або електронною поштою на адресу sozialamt@rottal-inn.de. 
 
Чи мають діти-біженці доступ до дитячих садків і шкіл? 
 
Після завершення реєстрації в імміграційній службі та відділі реєстрації резидентів діти, які втекли з 
України, отримують доступ до безкоштовних місць у дитсадках. 
 
Шкільне навчання є обов’язковим для біженців через три місяці після прибуття до Баварії. 
Міністерство освіти планує створити «привітні групи», щоб полегшити прибуття дітей та молоді, які 
втекли з України. Відвідування цих груп є добровільним, соціальні зустрічі мають бути можливими, а 
німецька мова має вивчатися в ігровій формі. На другому етапі діти та молодь мають бути допущені 
до звичайних занять. 
 
Чи можуть біженці отримати одяг безкоштовно? Якщо так, то де? 
 
В Еггенфельдені та Пфаркірхені по одному комплекту на особу можна забрати в магазинах одягу 
BRK за пред’явленням паспорта України. 
 
Години роботи: 
 
Eggenfelden (Öttinger Str. 24): з вівторка по четвер з 9:00 до 14:00 
 
Pfarrkirchen (Eggenfeldener Str. 4): з вівторка по четвер з 9:00 до 16:30 і в п'ятницю з 9:00 до 14:00 
 
Чи є безкоштовне харчування для біженців? 

Якщо постачання продовольства є фінансово важким, біженці з України можуть отримати постачання 
у восьми пунктах роздачі продовольчого банку Арнсторф (Фонд Ганса Лінднера). Більше інформації 
тут: https://pack-mas.bayern/arnstorfer-tafel/ 

Чи дозволено біженцям керувати автомобілем? 

Українське водійське посвідчення дійсне протягом перших шести місяців. Однак через шість місяців 
потрібне німецьке водійське посвідчення. Для цього необхідно скласти іспит. Крім питання про 
водійські права, важливий також страховий статус. Тут рекомендуємо запитати у страхову компанію 
автомобіля. 

Чи дозволяють українським біженцям працювати? 

Українські біженці можуть регулярно шукати оплачувану роботу після того, як вони подали заявку на 
отримання дозволу на проживання. Чи дозволяється оплачувана робота, зазначається на виданому 
документі. Особи, які мають дозвіл на проживання для тимчасового захисту в Німеччині, також 
можуть отримати консультації та послуги з працевлаштування відповідно до SGB III від агенцій 
зайнятості. 



 

 

Чи отримують біженці вакцинацію від коронавірусу? 

Так, ви можете безкоштовно зробити щеплення в центрі вакцинації у звичайний робочий час. До 16.3. 
це можливо в центрі вакцинації в Eggenfelden, Grafenweg 13, 84307 Eggenfelden (тел. 08721/1209973). 
З четверга, 17 березня 2022 року, центр вакцинації працюватиме в Пфаркірхені, Am Griesberg 8 


