
 

 

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 повинні біженці з України реєструватися і чи отримують вони соціальні виплати? 

 

Cоціальні виплати 

 

Якщо люди, які втекли з України, потребують соціальних виплат, таких як грошові виплати на 

харчування, гігієнічні потреби тощо чи медичну допомогу, можна подати «Заява України на пільги – 

заява на пільги згідно із Законом про пільги для шукачів притулку (AsylbLG)». Заявки на пільги 

можна подати до районного офісу Rottal-Inn поштою або електронною поштою на адресу 

sozialamt@rottal-inn.de або через міську адміністрацію. 

 

У місяць прибуття екстрена допомога може бути виплачена безпосередньо як аванс на пільги 

відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку разом із заявою на отримання допомоги. 

Регулярні виплати відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку можуть виплачуватися 

після місяця прибуття. 

 

Зазначається, що українські біженці не повинні одночасно подавати заяву про надання притулку або 

проходити процедуру надання притулку, подаючи заяву на отримання пільг відповідно до Закону про 

пільги для шукачів притулку. Біженці з українським громадянством все ще підпадають під дію 

Закону про пільги для шукачів притулку (стаття 24 Закону про проживання) разом із дозволом на 

проживання, який на них поширюється. 

 

Грошові виплати виплачуються готівкою в районному офісі Rottal-Inn, Ringstr. 4-7, 84347 

Пфаркірхен. При виплаті невідкладної допомоги в місяць прибуття районний офіс Rottal-Inn 

підтримується місцевими муніципальними адміністраціями. Якщо українські біженці відкрили 

власний рахунок в країні, грошові виплати також можуть бути перераховані на відповідний рахунок. 

Дізнайтеся більше про відкриття рахунку у відповідних фінансових установах. 



 

 

 

Для видачі довідок про лікування з 1 квітня 2022 року на адресу krankenhilfe@rottal-inn.de необхідно 

надіслати електронний лист із персональними даними (ім’я, прізвище, дата народження) та поточною 

адресою проживання. Обов’язковою умовою для видачі довідки про медичне лікування є те, що 

районний офіс Rottal-Inn отримав заяву на отримання пільг відповідно до Закону про пільги для 

шукачів притулку. 

 

У принципі українські біженці мають право жити приватно. Якщо ви маєте намір укласти власну 

оренду/суборенду, перед укладенням договору необхідно уточнювати перерахунок витрат у 

районному відділенні Роттал-Інн, перед укладенням договору, надавши непідписаний договір/угоду. 

 

Якщо українські біженці були взяті приватно, якщо особа потребує допомоги, приймаючому також 

можуть бути компенсовані додаткові витрати, наприклад, на воду, опалення тощо, як одноразову 

суму додаткових витрат. Якщо прийняті українські біженці потребують допомоги, тобто подали 

заявку на отримання пільг відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку (AsylbLG) і пільги 

схвалені, додаткові фіксовані ставки можуть бути сплачені безпосередньо приймаючому району 

Роттал-Інн. офіс. Для того, щоб претендувати на фіксовані допоміжні витрати для госпіталізованих 

осіб, разом із заявою на пільги від осіб, які допущені, необхідно заповнити «Додаток – Фіксовані 

додаткові витрати». Будь ласка, зверніть увагу на відповідний час роботи. 

 

У разі виникнення питань до працівників районного відділу можна зв’язатися за телефоном у 

загальний графік роботи 08561 20-642. 

 

Управління іноземців 

Українські біженці можуть подати заяву на отримання посвідки на проживання відповідно до 
розділу 24 Закону про проживання. Будь ласка, зверніть увагу на наступне після прибуття в 
район Роттал-Інн: якщо хтось ще не був зареєстрований і приїхав безпосередньо до району, 
попросіть районний офіс зареєструватися заздалегідь через нашу домашню сторінку під 
заголовком «Попередня реєстрація для біженців». . 

Якщо хтось уже був зареєстрований у федеральній поліції або в так званому центрі ANKER і 
вже має підтвердження прибуття або довідку про прибуття, нова реєстрація не потрібна. 

Очікуючи посвідку на проживання, обидві групи людей отримують так звані вигадані 
посвідчення, в яких також зазначено, що оплачувана робота дозволена. У зв’язку з великою 
кількістю біженців, які зараз до нас приїжджають, районне відділення просить набратися 
терпіння 

право звітувати 

Якщо можна передбачити, що хтось залишиться в житлі не лише на дуже короткий час, 
районне управління також просить вас зареєструватися у відповідному відділі реєстрації 
мешканців у ратуші. 

Районний офіс також хоче зазначити, що остання інформація завжди розміщується на 
домашній сторінці www.rottal-inn.de/ukraine-hilfe. Там також доступні поточні форми 
заявок.Надання пільг з 1 квітня 2022 року 

 



 

 

 

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 

https://pack-mas.bayern/arnstorfer-tafel/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Війна в Україні: усі важливі питання та відповіді про ваші гроші, ваші інвестиції 

в цінні папери та платіжні операції 

Чи можу я ще перерахувати гроші в Україну? 

В принципі, перекази з рахунків ощадних банків в Україну все ще можливі. Це 

стосується і використання карток VISA в Україні. Однак обмеження можуть бути, 

особливо при здійсненні платежів на окуповані території. Не можна виключати і 

технічні збої в платіжних операціях через події війни. Ощадні та державні банки 

зазначають, що тепер для переказів важливо, щоб адресні дані одержувача були 

повними. 

Скільки коштує трансфер з-за кордону в Україну? 

Ціноутворення трансакцій принципово залишається на розсуд кожної установи. 

Інститут, який ви доручили, може надати вам більш детальну інформацію з цього 

приводу. У зв’язку з ситуацією декілька установ наразі розглядають можливість 

надання особливої умови або повернення плати чи частини зборів за перекази в 

Україну. 

Чи можна українським біженцям у Німеччині обміняти українські гривні на 

євро 

Наразі надійного курсу української валюти немає. Тому наразі ощадні та державні 

банки не можуть купувати українську гривню.Через банківську ситуацію в самій 

Україні іноді неможливо отримати готівку в Німеччині за допомогою українських 

банківських карт. 



 

 

Які правила зараз діють для громадян України, які відкривають рахунок у 

Sparkasse в Німеччині 

Для громадян України, які хочуть відкрити рахунок в ощадбанку в цій країні, зараз 

діють наступні правила:Відкриття рахунку за паспортом не є проблемою (пункт 1 

статті 12 Закону про відмивання грошей (GwG).За допомогою посвідчення особи 

України можна відкрити основний рахунок* (Ч. 11 № 1 Закону про відмивання 

грошей (AMLA). 

*Базовий рахунок: «Базовий рахунок» — це жирорахунок, який можна відкрити без 

запиту Schufa і навіть із поганою кредитоспроможністю і який забезпечує доступ до 

безготівкових платіжних операцій. Він дає змогу виконувати найважливіші функції, 

такі як депозити та зняття коштів (також готівкою), пряме дебетування, постійні 

доручення, перекази та виконання платіжних операцій за допомогою платіжної 

картки або подібного платіжного інструменту. 

Що робити, якщо біженці приїжджають до Німеччини на незастрахованих 

автомобілях, зареєстрованих в Україні? Хто несе відповідальність у ДТП? 

Через війну в Україні біженці приїжджатимуть до Німеччини на своїх автомобілях на 

українській реєстрації. Деякі з цих автомобілів не будуть застраховані, якщо у них 

немає зеленої карти або прикордонної страховки. Насправді, ці автомобілі не повинні 

бути пропущені в Німеччину або ці транспортні засоби повинні бути закриті в 

Німеччині. Закриття не є належною реакцією, враховуючи тяжке становище тих, хто 

втікає. Тому 9 березня 2022 року Загальна асоціація німецької страхової 

промисловості (GDV) повідомила Федеральне міністерство цифрових справ і 

транспорту (BMDV) про таке: «Унаслідок воєнної ситуації в Україні українські 

автомобілі будуть їздити Німеччиною без грін-карти та прикордонної страховки. 

Через цю надзвичайну ситуацію німецькі автомобільні страховики вирішили 

обробити збитки, завдані цими автомобілями в Німеччині до 31 травня 2022 року 

через німецький офіс Green Card, а не через допомогу жертвам ДТП; жертва ДТП, а 

також власник і водій українського транспортного засобу захищені в межах чинного 

мінімального страхового покриття. Збиток несуть усі німецькі страховики 

автотранспортної відповідальності». 


