
 

 

Пам'ятка для воєнних біженців з України 

 
 

Реєстрація в офісі 

реєстрації мешканців. 

Ви можете зареєструватися в офісі реєстрації мешканців, якщо у вас є 

постійне місце проживання (не готель!) в районі Пфаффенхофен. 

 

Повідомлення органу 

зі справ іноземців 

 

 

Потім надішліть посвідку на проживання до Імміграційної служби за такою 

адресою 

Адреса електронної пошти: aufenthalt.auslaenderamt@landratsamt-paf.de  

Бланк «реєстрації місця проживання» ви знайдете в інтернеті за адресою: 

https://www.landkreis-pfaffenhofen.de/alle-meldungen/hilfsangebote-fuer-

kriegsfluechtlinge-aus-der-ukraine/ 

До реєстрації місця проживання додайте копію закордонного паспорта або 

інших документів, що посвідчують особу. (наприклад, ідентифікаційна картка, 

cвідоцтво про народження, прописка). 

Про подальшу процедуру вас повідомлять електронною поштою.  

Якщо вас запросили до офісу імміграції, будь ласка особисто та візьміть з 

собою оригінал документа, що посвідчує особу (посвідчення особи, паспорт, 

дозвіл на проживання) i, якщо, свіжу біометричну фотографію для паспорта.  

Щоб ми могли вам все добре пояснити, ми будемо вдячні, якщо ви візьмете 

з собою перекладача, якщо це можливо. 

Консультація без запису на прийом неможлива. 

 

Повідомлення органу 

охорони здоров'я 

 

 

Будь ласка, зверніться до місцевого органу охорони здоров'я.  

Для цього напишіть електронного листа на адресу: 

Tuberkulosefuersorge@landratsamt-paf.de  з наступними даними:  

Прізвище, ім'я, дата народження, дата в'їзду, проживання в 

приватному/спільному житлі. Додаткову інформацію ви знайдете в 

інформаційному листі органу охорони здоров'я: «Виключення захворювання 

на туберкульоз». 

Примітка: Це можна зробити незалежно від особистої консультації для 

реєстрації в органі зі справ іноземців. 
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Фінансовий кошти та 

медичне страхування 

 

Якщо у вас немає достатньо засобів для життя та медичного страхування, 

будь-ласка зв'яжіться з адміністрацією округу Пфаффенхофена через 

Відділ 20 – Соціальні питання, інтеграція.   

Ви можете знайти заявки на:  

https://www.landkreis-pfaffenhofen.de/landratsamt/ukrainehilfe/infos-fuer-aus-

der-ukraine-gefluechtete/ 

Якщо у вас виникнуть запитання з цього приводу, ви можете надіслати 

електронний лист на Відділ 20 – Соціальні питання, інтеграція:  

asyl-ukraine@landratsamt-paf.de 

Ви можете подати заявку на отримання допомоги центру (Jobcenter) 

зайнятості відповідно до SGB II, лише якщо у вас є фіктивне свідоцтво 

(Fiktionsbescheinigung) або дозвіл на проживання. 

 

Статус перебування 

 

Згідно з перехідне положення про перебування для украінзов, iноземці, які 

перебували в yкраїні 24 лютого 2022 року і в'їхали на територію федерації 

германії до 30 листопада 2022 року, звільняються від вимоги посвідки на 

проживання на термін 90 днів. 

  

Після отримання вашого повідомлення про проживання розпочнеться 

перевірка, щоб визначити, чи можете ви отримати дозвіл на проживання 

відповідно до з § 24 Закону про перебування (AufenthG) 

 

Щойно ви надішлете електронною поштою "реєстрації місця проживання", 

свідоцтво про реєстрацію та ваші документи, що посвідчують особу 

(загранпаспорт, посвідчення особи, дозвіл на проживання) до імміграційної 

служби, вам буде видано дозвіл на фіктивне свідоцтво на проживання 

(Fiktionsbescheinigung). 

 

 

Дозвіл на роботу 

 

Ті, хто отримав дозвіл на проживання згідно з § 24 Закону про перебування 

іноземців (AufenthG), як правило отримує необмежений доступ до німецького 

ринку праці. 

 

Звертаємо вашу увагу на те, що вам потрібен дійсний документ, що посвідчує 

особу, від органу зі справ іноземців, який містить додаткову умову «З 

дозволом на трудову діяльність» («Erwerbstätigkeit erlaubt.» або 

«Beschäftigung erlaubt».  

 

Без такого документу у вас немає права на трудову діяльність.  

 

Якщо у вас ще немає дозволу на проживання чи свідоцтва про розширений 

дозвіл на проживання (Fiktionsbescheinigung), або якщо ваш документ не 

містить жодної інформації про дозвіл на роботу (наприклад, свідоцтво про 
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реєстрацію), у вас ще немає права вступати в робочі стосунки. 

 

 

Притулок 

 

В зв'язку з юридичними наслідками, пов'язаними з заявою на надання 

притулку, адміністрація округу Пфаффенхофена радить особам, кого це 

торкається, не подавати зараз заяву на надання притулку.  

 

Якщо ви все-таки хочете подати заяву на надання притулку, відвідайте веб-

сайт Федерального управління з питань міграції та біженців (BAMF): 

https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/asylfluechtlingsschutz-

node.html 

 

 

Неповнолітні без 

супроводу 

 

В разі прибуття дітей або молоді без супроводу, будь ласка, негайно 

зв'яжіться з управлінням зі справ молоді. 

 

e-mail:: jugendamt@landratsamt-paf.de 

 

 

Різне 

 

Додаткову інформацію, особливо українською, можна знайти на веб-сайті 

www.germany4ukraine.de 

 

З іншими питаннями та проблемами, ви можете також звернутися до 

створеного адміністрацією округу. 

 

e-mail: poststelle@landratsamt-paf.de, номер телефону: 08441/27-270.  

 

 

Про актуальні нововведення можете дізнаватися на сайті району Пфаффенхофен: 

https://www.landkreis-pfaffenhofen.de  

(Stand 28.09.2022, 13.00 Uhr) 
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