
Ласкаво просимо до району Штарнберг! 
 
Ми б хотіли надати вам важливу інформацію. 
 

Інформаційний додаток «Integreat» дає новоприбулим і біженцям швидкий огляд того, що 

пропонується в окрузі (наприклад, консультаційні центри, мовні курси, робота, тощо). 

Мобільний додаток доступний безкоштовно в iTunes Store або Google Play Store під 

ключовим словом «Integreat». 
https://integreat.app/lkstarnberg/de/ Інформація в додатку 
надається російською та англійською мовами. 
  

Дозвіл на проживання 
 
Громадяни України можуть в’їжджати до Німеччини без візи за національним паспортом на 90 
днів у будь-який 180-денний період (так зване короткочасне перебування) (див. Додаток II 
Регламенту (ЄС) 2018/1806). 

Це положення залишається незмінним. У зв’язку з поточною ситуацією в Україні безвізовий 
термін перебування буде продовжено на ще на 90 днів.  

Рекомендуємо подати заяву на отримання дозволу на проживання до компетентного органу з 
питань іноземців (= Ausländerbehörde, імміграційний офіс, у зоні відповідальності якого ви 
проживаєте). Цю заяву необхідно подати до імміграційного офісу до закінчення ваших 90 днів у 
180-денний період. Якщо заява була подана вчасно (до закінчення безвізового перебування), 
набуває чинності так зване дозволене фіктивне (первинне) перебування. Це дозволене 
перебування підтверджується фіктивним дозволом (Fiktionsbescheinigung, ним ви можете 
користуватись, поки триває розгляд ваших документів). Імміграційний офіс у Штарнберзі 
надішле цей фіктивний дозвіл поштою на вказану адресу. Варто переконатися, що ім’я 
заявника чітко видно на поштовій скриньці, особливо у випадку з приватним житлом. 
Заяву на отримання дозволу на проживання також слід подавати, якщо приватного житла 
немає. 
Громадянам України, які в'їхали в країну за національною візою і чия віза закінчується 
найближчими тижнями, також рекомендується подавати заяву на отримання дозволу на 
проживання до імміграційних органів. Ця заява фіктивно ініціює продовження в’їзної візи, тому 
і в цьому випадку імміграційні органи надсилають фіктивний дозвіл поштою. 
 
До заяви на отримання дозволу на проживання додається копія паспорта, при необхідності 
копія в’їзної візи та довідка про реєстрацію з реєстраційного відділу (Meldebescheinigung, 
реєстрація в муніципалітеті проживання). Заявку можна надіслати поштою або електронною 
поштою на адресу auslaenderwesen@LRA-starnberg.de. Домовлятися про зустріч для подачі 
заявки не потрібно. Імміграційні органи міста Штарнберг надають перевагу заявам громадян 
України, тому додаткова інформація, наприклад про прийом на оформлення дозволу на 
проживання (згідно з § 24 AufenthG) буде своєчасно надана поштою або електронною поштою. 
 
Реєстрація та варіанти розміщення 

Окрім подання заяви до імміграційних органів, громадяни України, які приїхали до Німеччини 
через воєнну ситуацію, повинні зареєструватися.  

Процес реєстрації, якщо ви знайшли приватне житло:  
Будь ласка, надішліть електронний лист до відповідного імміграційного офісу 
(auslaenderwesen@LRA-starnberg.de). У тому самому електронному листі ви можете одразу 
подати заяву на отримання дозволу на проживання. Імміграційні органи реєструють ваші дані 

https://integreat.app/lkstarnberg/de/
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та надають їх уряду Верхньої Баварії, щоб вас зареєструвати. Після цього з вами зв’яжеться уряд 
Верхньої Баварії. Ви також можете одразу зв’язатися з урядом Верхньої Баварії електронною 
поштою (ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de) і попередньо зареєструватись. Для 
цього надайте такі дані: 
 

▪ Прізвище, Ім’я (латиницею) 
▪ Дата народження 
▪ Копія документа, що посвідчує особу 
▪ Склад сім’ї (кількість родичів, які приїхали разом з вами 
▪ Адреса поточного проживання 
▪ Контактні дані (телефон, електронна пошта)  

 

Процес реєстрації, якщо у вас немає житла:  
Будь ласка, зверніться до уряду Верхньої Баварії безпосередньо та особисто у 
 
Центр прибуття 
(працює цілодобово) 
 Maria-Probst-Straße 14 
80939   München 
 
Тут вас зареєструють і нададуть житло. 

Додаткова інформація про центр прибуття: Подача заяви про надання притулку - центр 
прибуття для біженців (muenchen.de) https://stadt.muenchen.de/service/info/ankunftszentrum-
fuer-fluechtlinge/1080750/ 

Українцям рекомендовано подавати заяву на отримання посвідки на проживання відповідно 
до §24 і не звертатися за наданням притулку.  

 
Фінансова підтримка 

Ви можете подати заяву до служби соціального захисту населення. Форму 

 

Звідти ви будете отримувати гроші на витрати на проживання (одяг, їжу тощо), якщо у вас 

не більше 200 євро готівкою і немає майна. Ви можете зняти квартиру самостійно. Певну суму 

витрат на оренду може покрити служба соціального захисту. Завжди потрібно завчасно 

узгоджувати ваш запит з відділом соціальної допомоги. 
Контакт:  sozialesukraine@lra-starnberg.de  
 
Відкриття банківського рахунку 
 

Відкрити поточний рахунок в Ощадбанку (Sparkasse) можна за паспортом громадянина 

України або ID-карткою. При відкритті рахунку також візьміть із собою тимчасову довідку 

(Fiktionsbescheinigung - документ, який ви отримали з імміграційної служби).  
 
Візит до лікаря 
 

Служба соціального захисту видасть вам форму для надання лікування. Надайте її під час 

відвідування лікаря. Ми завжди радимо записуватись на прийом заздалегідь. 

Контактні дані служби соціального захисту: sozialsukraine@lra-starnberg.de 
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Ви також можете знайти список лікарів у додатку Integreat. 

 

Якщо у вас гострий біль, зателефонуйте за номером 116117.   

Якщо ви живете у колективному житлі і маєте гострий біль, зверніться до охорони, вони 

можуть викликати швидку допомогу для вас у разі потреби невідкладної допомоги. 

 
Дозвіл на роботу 
 

Отримавши дозвіл на проживання, ви можете подати заяву на отримання дозволу на 

роботу в Імміграційній службі. 

Контактні дані імміграційної служби: auslaenderwesen@lra-starnberg.de  

 

Працевлаштування: 

Служба зайнятості Штарнберга 
 Hanfelder Straße 15 
82319  Starnberg 
 Телефон: 0800 4 5555-00 
(Працівник) 
 Телефон: 0800 4 5555-20 
(Роботодавець) 
 Телефон: 0881991 125 
(місцевий номер) 
 Факс: 08151 2710-33 
 E-Mail: Starnberg@arbeitsagentur.de 
 
Пошук роботи: 
Українцям, які вже отримали дозвіл на проживання, може бути корисна ця веб-сторінка: 

https://www.jobaidukraine.com 
https://www.uatalents.com/ 
https://helpukrainians.jooble.org/ 
 
Відвідування школи 
 

Ваша дитина може піти у місцеву школу через 3 місяці після вашого прибуття до 

Німеччини. Ми радимо одразу зареєструватись у місцевій школі, як тільки ви переїдете до 

свого постійного місця проживання. Для того, щоб відвідувати школу в Німеччині, ваша 

дитина повинна бути вакцинована від кору і пройти попередній огляд (у педіатра), а 

також огляд на туберкульоз. Витрати на це можна покрити лише після консультації з відділом 
соціального захисту населення. 
 

Телефон для оперативної інформаційної допомоги: 

Сюди ви можете звернутись, якщо ви проживаєте в Баварії і хвилюєтесь про своїх родичів та 
друзів в Україні:  

089/54497199 (Пн-Пт 8-20 год., Сб & Нд 10-14 год)  

E-Mail: ukraine-hotline@freie-wohlfahrtpflege-bayern.de 

 

Психологічна підтримка: 
Список російськомовних психотерапевтів   
Допомога по телефону: 

https://www.lk-starnberg.de/index.php?object=tx,613.4096.1&ModID=9&NavID=613.4343&FID=2153.19.1
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Телефон довіри: 0800 111 0 111 або 0800 111 0 222 

Телефон для батьків: 0800 111 0 550 

Телефон для підлітків: 116 111 

Телефон для дітей та підлітків: 0800 1 11 03 33 

Невідкладна допомога: Кризова служба психіатрії Верхньої Баварії: 0800 / 655 3000 

Тестування та щеплення від коронавірусу 

У Німеччині можна зробити щеплення проти коронавірусу людям від 5 років. Щеплення 

проводять медичні установи, також є окремі центри вакцинації. У районі Штарнберг є два 

стаціонарних центри вакцинації. Центр вакцинації Гаутінг розташований на території 

клініки Асклепія в Гаутінгу. 

Центр вакцинації Herrsching знаходиться у комерційному районі Herrsching за адресою 

Gewerbestraße 5.  
Тут є карта з усіма адресами: https://geolis.lk-
starnberg.de/GeoLISmapapps/resources/apps/Corona_Arztpraxen/index.html?lang=de 

На місці є лікарі, які дадуть відповідь на будь-які запитання, які виникнуть перед 

вакцинацією. Вакцинація можлива лише за попереднім записом.  

 

Правила щодо коронавірусу 
 
Тут ви знайдете правила щодо коронавірусу українською мовою: 
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/#ukraine 
 
Громадський транспорт:  
 

Наразі ви можете безкоштовно користуватися автобусами та поїздами S-Bahn за 

наявності українського посвідчення особи. 
 
Обмін української готівки  

На жаль, обмін української гривні (код ISO UAH) неможливий, оскільки торгівля цією валютою 
припинена. Ще до початку війни українська гривня вже не була в портфелі земельного банку, а 
тому курсу для ощадних та інших банків немає. Міжнародні спеціалізовані банки, такі як 
Reisebank, також не обмінюють українську валюту. 

Зняття готівки в банкоматі 
 
Операції за допомогою кредитних карток (Visa, Mastercard тощо), як правило, можливі, якщо за 
ними не стоїть російський банк-емітент. На жаль, ми не можемо робити жодних заяв щодо 
карток «EC», оскільки не знаємо ані особливостей карток, ані становища окремих банків в 
Україні. 

Безкоштовні дзвінки 
 
Для переселенців з України доступні безкоштовні SIM-карти. Ці SIM-карти видають магазини 
(Direktshops) в Мюнхені в торговому центрі Olympia (OEZ) або на Марієнплац (Marienplatz). Ця 
пропозиція (поки що) недоступна в партнерських магазинах Telekom в районі Штарнберг. 
Дзвінки в Україну з загальнодоступних таксофонів Telekom є поки що безкоштовними. Наразі 
Vodafone також не бере плату за роумінг для дзвінків в Україну. 
 
Додаткова інформація: 
 www.ukraine-hilfe.bayern.de 
Handbook Germany: https://handbookgermany.de/de/ukraine-info/ua.html 
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