
 

З усіх питань біженців та 

інтеграції вас проконсультує Карітас 

(Caritas): 

 asylberatung-bgl@caritasmuenchen.de  

 
На регіональному транспорті 

Верхньої Баварії (RVO) і на 

автобусах міського комунального 

господарства міста Бад-

Райхенхалль, ви можете 

переміщатися безкоштовно. 

 

Ваша дитина може відвідувати  

школу / дитячий сад!  

Інформація / реєстрація  

Школа: 

 /  

     Школа за місцем проживання.  

 

Дитячий садок:  

Міська Ратуша за місцем проживання  

 
У випадках домашнього насильства, 

сексуалізованого насильства і 

насильства по відношенню до дітей, 

будь ласка: 

зверніться безпосередньо в місцевий 

поліцейський відділок, в екстреному 

випадки наберіть номер 110. 

Подальша важлива інформація  

Часті питання необхіднi 
знати біженцям з України 

 
Інформаційна довідка  
російською мовою 
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 де і як отримати посвідку на  

              проживання? 

 Будь ласка, зателефонуйте за номером        

      0049 8651 773-362, щоб домовитися про 

зустріч, для видачі гуманітарної посвідки 

на проживання відповідно до параграфа 

24 Закону про перебування 
 

 Спочатку ви отримаєте свідоцтво 

фіктивного дозволу, виданий строком на 6 

місяців 
 

 Після закінчення 6 місяців ви отримаєте 

посвідку на проживання відповідно до 

параграфа 24 Закону про перебування 
 

 Як  як правило видається строком на два 

роки 

 
 Де я можу отримати фінансову  

              підтримку? 

Якщо у вас немає власних доходів і активів, 

тоді Ви отримаєте фінансову підтримку. 

Інформація:      121@ .  

 де і як можна відкрити рахунок  

               або обміняти готівку? 

З українським посвідченням особи ви можете 

звернутися в будь-який банк на ваш розсуд.

Шановні пані та панове, 
 

За допомогою цього інформаційного листа 

ви отримаєте огляд найбільш важливих 

наступних і майбутніх кроків. Крім того, на 

цьому аркуші знаходяться важливі 

контактні дані. 

 

Зверніть увагу, що саме в цьому порядку 

необхідно слідувати процесам: від У 1 

до У 4 . Якщо ви збираєтеся в 

адміністративну установу, будь ласка, 

завжди записуйтеся на прийом заздалегідь! 

 Реєстрація 

Якщо ви маєте бажання залишитися на 

термін більш ніж 6 місяців, будь ласка, 

зареєструйтеся в бюро реєстрації 

(паспортний стіл) тут в місті (міська 

Ратуша). 

 

Потім дані направлять 
 

 до Установи у справах іноземців та 

згодом 
 

 дані направлять в центр обслуговування 

осіб, які шукають притулок 

Де можна придбати карту? 

Оператори мобільного зв'язку 

 і  пропонують безкоштовні 

карти всім біженцям з України. Будь 

ласка дивіться інформацію на інтернет-

сторінках операторів мобільного зв'язку. 

Чи дозволено мені працювати? 

Як правило ви можете займатися 

трудовою діяльністю після отримання 

свідоцтва фіктивного дозволу. 

Що робити, якщо я захворію? 

При реєстрації в Центрі обслуговування 

осіб, які шукають притулок (  Ви 

автоматично отримуєте медичне 

страхування. Лікуючий лікар зробить 

запит і для вашого лікування отримає 

медичну карту. Увага! У разі 

надзвичайної ситуації зверніться до 

найближчої лікарні або за телефоном: 

наберіть      112 

Часто задаваемые вопросы – Это необходимо знать беженцам из Украины 


