
 
 
 
 
 

 
Якщо я взяв біженців, які мої дії? Хто сплачує додаткові витрати? 
За скануйте українські документи та надішліть їх на адресу електронної пошти 
auslaenderbehoerde@lra.landreis-cham.de, також вкажіть актуальну адресу та 
контактні дані. У найкоротші терміни Вам буде призначено зустріч для особистої 
співбесіди. 
Без попереднього запису прийом громадян не проводиться. 
Відповідно до Закону про допомогу для осіб, які шукають притулку, також витрати 
на проживання покриваються. Для отримання більш детальної інформації про 
очікувані витрати, будь ласка, зверніться електронною поштою sozialwesen-
ukraine@lra.landkreis-cham.de. За запитом ви отримаєте довідку про квартирну 
плату, яку повністю заповнює орендодавець. Надішліть заповнену довідку нам 
назад. Подальша перевірка проводиться у кожному окремому випадку. 

 
Я мешкаю у родичів, друзів, знайомих, але не можемо у них залишитися. Чи 
має район можливість надати житло? 
Ви можете зареєструвати Вашу потребу у житлі на першому прийомі у відділі 
соціального забезпечення. Ми постараємося підібрати для Вас потрібну квартиру. 
Вам також дозволено самостійно винаймати квартиру. Витрати можуть бути взяті 
на себе відділом соціального забезпечення за певних умов. Якщо у Вас є житло в 
перспективі і не можете самостійно нести витрати, зв'яжіться з відділом 
соціального забезпечення 
( sozialwesen-ukraine@lra.landkreis-cham.de ), щоб домовитися про покриття 
витрат. 
 

Де я можу вивчити німецьку мову?  
В рамках інтеграційного курсу держава пропонує базову мовну та політичну освіту 
для мігрантів. Він складається з мовного та ознайомлювального курсу. Як 
український переселенець, ви не маєте законного права брати участь у 
інтеграційному курсі. Проте Федеральне відомство у справах міграції та біженців 
може прийняти вас на інтеграційний курс за наявності вільних місць. Для 
отримання додаткової інформації ви також можете зв'язатися із Volkshochschule 
im Landkreis Cham e.V. (Телефон: 09971 850127, електронна пошта: info@vhs-
cham.de) Зверніть увагу, що цей курс зазвичай проводиться з понеділка по 
п'ятницю з 8:15 до 12:15. Щоденне відвідування обов'язково. 
 
Чи можу я працювати? 
Після реєстрації в міграційній службі ви можете працювати як найманий 
працівник, так і як індивідуальний підприємець. Окремий дозвіл від міграційних 
властей Вам не знадобиться. 
 
  

Landratsamt Cham 
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Інформація для українських переселенців та їх помічників по    
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Чи може моя дитина відвідувати дитячий дошкільний заклад (садок)? 
Відвідування можливе лише у тому випадку, якщо їхні діти отримали 2 щеплення 
від кору віком від 2 років. (До 12 місяців без щеплення від кору, до 24 місяців з 
одним щепленням від кору). Не задокументовані щеплення вважаються не 
зробленими. 
 
Чи може моя дитина відвідувати школу? 
Діти віком від 6 років, зазвичай, повинні ходити до школи. Ви можете отримати 
інформацію у мерії або безпосередньо у місцевій школі. Вступ до школи 
можливий у рамках обов'язкової шкільної освіти згідно із Законом про захист від 
кору. Вакцинація проти кору може бути доведена протягом трьох місяців. 
Документально не підтверджені щеплення вважаються не зробленими. 
 
Чи можу я теж отримувати допомогу на дитину? 
Ви можете мати право на німецьку допомогу на дитину, якщо у вас є діючий 
дозвіл на проживання, який дозволяє вам працювати в Німеччині 
 
Реєстрація прописки 
Прописку Ви можете одразу отримати у мерії вашого міста чи населеного пункту, 
до або одразу після реєстрації. Зверніть увагу, що для реєстрації потрібна 
попередня запис для прийому. 
 
Чи можу я відкрити рахунок у банку? 
Усі споживачі мають право на розрахунковий рахунок. Кожен банк у Німеччині 
зобов'язаний відкрити так званий базовий рахунок на запит. Кожен банк 
встановлює свою комісію за відкриття рахунку. 
 
Мені потрібна державна підтримка (соціальна допомога). 
Куди я можу звернутись? 
Якщо ви хочете подати заяву на отримання соціальної допомоги, зверніться до 
відділу соціального забезпечення ( sozialwesen-ukraine@lra.landkreis-cham.de ) і 
запишіться на прийом. Відповідно до Закону про пільги для прохачів притулку 
ставка розраховується на основі стандартного рівня вимог (вік, сімейний стан). 
Якщо ви влаштуєтеся на роботу, у кожному конкретному випадку 
перевірятиметься, чи можете ви обійтися без соціальної допомоги або вам все 
одно повинні надаватися пропорційна допомога. 
 
Мені потрібна термінова медична допомога. Що мені робити? 
Як і особам, які шукають притулку, виставлення рахунків здійснюється за 
допомогою довідок для лікування. Цю довідку ви можете замовити у відділі 
соціального забезпечення електронною поштою 
( sozialwesen-ukraine@lra.landkreis-cham.de ). Зареєстровані особи, тобто. ті, хто 
отримав фіктивне посвідчення (зелене посвідчення особи), отримують довідку на 
один квартал. Незареєстровані особи отримують довідку для лікування на один 
день при надсиланні копії паспорта до відділу соціальної допомоги. 
 
Чи потрібно міняти українські посвідчення водія? 
Посвідчення водія дійсні в Німеччині до 6 місяців. З додаткових питань звертатися  
fuehrerschein@lra.landkreis-cham.de 
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Приїзд до Німеччини власною машиною. 
Машини, які заїхали на територію Німеччини з України, повинні мати страховий 
поліс. Підтвердження страхового полісу потрібно мати при собі. Страхове 
покриття забезпечується вашою сімейною страховкою. 
Якщо це неможливо, страхове покриття може бути отримане з моменту в'їзду до 
31 травня 2022 р. в рамках мінімальної суми покриття через транспортні засоби, 
зареєстровані асоціацією «Deutsches Büro Grüne Karte eV», врегулювання 
претензій може бути досягнуто. 
Про пошкодження слід повідомляти безпосередньо на веб-сайті www.gruene-
karte.de . Питання про ініціативу автостраховиків слід надсилати на адресу « 
berlin@gdv.de ». Загальні питання можна надсилати на адресу " dbgk@gruene-
karte.de ". 
 
Я привіз свого вихованця до Німеччини. Що я маю враховувати? 
Після вашого приїзду, будь ласка, зверніться у ветеринарну службу на адресу 
veterinaeramt@lra.landkreis-cham.de . Домашні тварини потрібно реєструваті там. 
Потім, будь ласка, відведіть свого вихованця до практикуючого ветеринара, щоб 
він міг оглянути його, зробити щеплення від сказу, можливо, чипувати і видати 
паспорт тварині дійсного в ЄС. 
 
Чи безкоштовний громадський транспорт у районі? 
У принципі місцевий громадський транспорт не звільняється від плати за проїзд. 
Допомога містить також пропорційну суму для особистих потреб. Це включає 
квитки на місцевий громадський транспорт. 
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