
Муніципалітет міста Еппертсхаузен разом із волонтерською групою підготував FAQ 
(«Часті запитання») для біженців з України та переклав його українською. Файл 
українською мовою можна завантажити за цим посиланням   Die Datei in ukrainischer 
Sprache kann mit Klick auf diesen Link heruntergeladen werden (PDF-Dokument) (документ 
PDF). Прочитайте німецьку версію нижче: 
 

Постійно оновлювану інформацію можна знайти за адресою: 

https://perspektive.ladadi.de/aktuelles/ukraine/ 

  

FAQ для українців та зацікавлених 
 

Ви знайшли житло в місті Еппертсхаузен... і що далі? 
 
Крок 1. 
Реєстрація в офісі реєстрації мешканців муніципалітету міста Еппертсхаузен (призначення 
зустрічі через онлайн …) 
 

Крок 2. 
Заява на отримання дозволу на проживання в імміграційній службі району Дармштадт-Дібург 

https://portal-
civ.ekom21.de/civ.public/start.html?oe=00.00.LKDD.510&mode=cc&cc_key
=Ukrainehilfe   
 

Якщо вам потрібна грошова допомога: 

Крок 3. 
Подайте заявку на отримання пільг відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку 
https://perspektive.ladadi.de/fileadmin/user_upload/PDF-
Ukraine/AntragUkraineDatenschutz.pdf  до Департаменту імміграції та біженців району 
Дармштадт-Дібург (медична допомога, грошові виплати ). 
Додаткову інформацію, форми та контактні дані можна знайти на 
www.ladadi.de/Zuwanderung 
 
Рекомендуємо подати таку заяву. Після цієї заяви ви також отримаєте медичне страхування.  
 
Важливо з теми медичної допомоги: 
У надзвичайних випадках завжди можна звернутися до лікаря, навіть до того, як буде подана 
заява на отримання пільг. Для всіх непотрібних/неважливих  медичних послуг необхідно спочатку 
подати заяву на отримання пільг (крок 2).  
 

Ви все ще шукаєте житло? 
Якщо у вас ще немає житла, будь ласка, зв’яжіться з 
Управлінням з питань імміграції та біженців, 
Jägertorstr. 207, Дармштадт 
www.ladadi.de, asylum@ladadi.de 
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Чи можуть українці відкрити рахунок у німецькому банку? 
Після того, як ви зареєструвалися в відділі реєстрації іноземців і отримали дозвіл на 
проживання у відділі реєстрації іноземців (кроки 1 і 2), ви можете відкрити рахунок у банку. 
Запишіться на прийом у обраний вами банк. 
  

Тобі потрібен був одяг? 
Якщо вам потрібен одяг, ви можете зв’язатися з муніципальною адміністрацією муніципалітету 
Еппертсхаузен (крок 1). У нас зберігся певний контингент пожертвувань одягу. Якщо там не буде 
нічого підходящого, ми спробуємо знайти інші рішення.  
 
Дитячий одяг  (розміри до 140см) можна вибрати в кошику дитячого одягу католицької церкви міста 
Еппертсхаузен.  
Шульштрассе 2, 64859 Еппертсхаузен 
Телефон: 06071 31500 або st.sebastian@t-online.de 
  
  

Вам потрібні продукти в найкоротші терміни? 
Продукти можна забрати в  магазині Tafel (соціальна установа) міста  Дібург. 
Адреса: Industriestraße 15, 64807 Dieburg 
Телефон: 0 60 71 – 617 490 
 
Видача купівельної картки: 
Четвер 14:00—16:00 

www.tafel-dieburg.de 
 

Як поводитися з дітьми шкільного віку? 
Для дітей молодшого шкільного віку, будь ласка, надішліть електронною поштою реєстраційне 
свідоцтво, яке ви отримали під час реєстрації в реєстраційному відділі (крок 1), та свої контактні дані 
на адресу Stephan-Gruber-School: 

poststelle@sgs.eppertshausen.schulverwaltung.hessen.de , www.stephan-
gruber.eppertshausen.schule.hessen.de 
 
Якщо вашим дітям виповнилося 11 років, зверніться до Державного управління освіти Дармштадта: 
державний орган освіти, 
Телефон 06151 3682 2360 
 

Чи хотіли б ви пройти інтеграційний/мовний курс? 
Ви маєте право відвідувати інтеграційний курс, щоб якомога швидше інтегруватися у Німеччині та 

вивчити мову. Курси поблизу можна знайти на веб-сайті BAMF www.bamf-
navi.bamf.de/de/Themen/Integrationskurse/  
Будь ласка, зв’яжіться з організатором курсу. 
 

 Заява про зарахування до участі в інтеграційному курсі / Antrag auf Zulassung zur Teilnahme 
am Integrationskurs 

Крім того, наша волонтерська група пропонує добровільні курси німецької мови щосуботи об 11:00 
в Evangelische Friedensgemeinde. 
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Вам потрібна особиста порада та підтримка? 
 
Будь ласка, зв’яжіться з одним із міграційних консультаційних центрів у районі Дармштадт Дібург 

(всю інформацію про це можна знайти у флайєрі) (alle Infos dazu hier im Flyer) 
 
Муніципалітет міста Еппертсхаузен також буде радий допомогти вам за номером 060713009-40 або 

-41 або за адресою soziales@eppertshausen.de 
 

Вам потрібна психологічна підтримка та порада? 
Зверніться до Психосоціального центру для біженців: 
Mornewegstrasse 15, 64293 Дармштадт, 06151 360 66 35 

info.pzgs@drk-darmstadt.de  
https://www.pzg-suedhessen.de/beratungseinrichtung/zentrum 

  

Чи хотіли б ви користуватися громадським транспортом? 
Як в’їзд до Німеччини міжміським транспортом, так і використання місцевого транспорту (автобус і 
потяг в районі RMV) для українських біженців безкоштовні. Необхідно мати при собі документи, що 
посвідчують громадянство України. 
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