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Загальна інформація
(Allgemeine Informationen)
Сайт «www.germany4ukraine.de» публікується Федеральним
міністерством внутрішніх справ і поступово розширюється.
Сайт доступний німецькою, англійською, українською та
російською мовами. Важлива інформація також доступна тут:
Україна (handbookgermany.de)
(Die Website "www.germany4ukraine.de" wir vom Bundesministerium des
Innern und für Heimat herausgegeben und wird nach und nach
ausgebaut. Die Website ist in deutsch, englisch, ukrainisch und russisch
verfügbar. Wichtige Informationen erhalten Sie auch hier: Українa
(handbookgermany.de) )

germany4ukraie

Українa (handbookgermany.de)

Де розташована Гота?
Wo befindet sich Gotha?
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Знайомство (Erste Schritte)
Звітувати в міську реєстрацію
(Meldung beim Einwohnermeldeamt der Gemeinde.)
Контактні дані реєстратури/офісу громадян відповідного муніципалітету:
(Kontaktdaten Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro der jeweiligen Gemeinde:)
Stadtverwaltung Gotha
Abt. Bürgerbüro
Neues Rathaus
Ekhofplatz 24,
99867Gotha
03621 - 222402
buergerbuero@gotha.de
www.gotha.de

Stadt Waltershausen
Einwohnermeldeamt
Markt 1
99880 Waltershausen
03622 - 630136
03622 - 630137
stadtinfo@stadt-waltershausen.de
www.waltershausen.de

Stadtverwaltung Ohrdruf
Einwohnermeldeamt
Marktplatz 1
99885 Ohrdruf
03624 - 330-240
03624 - 330174
einwohnermeldeamt@ohrdruf.de
www.ohrdruf.de

Stadt Friedrichroda
Einwohnermeldeamt
Gartenstraße 9
99894 Friedrichroda
03623-330125
03623-330131
meldestelle@friedrichroda.de
www.friedrichroda.info

Stadt Tambach-Dietharz
Burgstallstr. 31a
99897 Tambach-Dietharz
03625 - 23440
036252 344-33
meldeamt@tambach-dietharz.de
www.tambach-dietharz.de

Gemeinde Drei Gleichen
Schulstraße 1
99869 Drei Gleichen
36202 - 70846
03 62 02 - 70813
sekretariat@gemeinde-dreigleichen.de
www.gemeinde-drei-gleichen.de
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Звітувати в міську реєстрацію
(Meldung beim Einwohnermeldeamt der Gemeinde.)
Контактні дані реєстратури/офісу громадян відповідного муніципалітету:
(Kontaktdaten Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro der jeweiligen Gemeinde:)
Landgemeinde Georgenthal
Einwohnermeldeamt
Tambacher Straße 2
99887 Georgenthal
036253 38 105
meldestelle@georgenthal.de
www.georgenthal.de

Gemeinde Hörsel
Waltershäuser Straße 16a
99880 Hörsel
Ortsteil Hörselgau
03622 - 92100
info@hoersel.de
www.hoersel.de

Gemeinde Nesse-Apfelstädt
OT Neudietendorf
Zinzendorfstraße 1
99192 Nesse-Apfelstädt
036202 - 84010
036202 - 84041
info@nesse-apfelstaedt.de
www.nesse-apfelstaedt.de

Gemeinde Nessetal
OT Goldbach,
Hauptstrasse 15
99869 Nessetal
036255-8430
info@gemeinde-nessetal.de
www.gemeinde-nessetal.de

Verwaltungsgemeinschaft
"Fahner Höhe"
Markt 7
99958 Tonna OT Gräfentonna
036042 - 7570
info@fahner-hoehe.de
www.fahner-hoehe.de

Verwaltungsgemeinschaft
Nesseaue
Dr.-Külz-Str. 4
99869 Friemar
036258 - 5350
info@vg-nesseaue.de
www.vg-nesseaue.de

Gemeinde Bad Tabarz
Einwohnermeldeamt
Theodor-Neubauer-Park 1
99891 Bad Tabarz
036259 - 56422
036259 - 56437
rathaus@tabarz.de
www.bad-tabarz.de
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Банківський рахунок (Bankkonto)
Вам потрібен банківський рахунок в Німеччині.
(Sie benötigen ein Basiskonto in Deutschland.)

Для того, щоб відкрити рахунок в німецькому банку, ваша
особистість повинна бути перевірена, наприклад з
паспортом,Свідоцтво про реєстрацію з відділу міськоiї реєстрації.
(Um ein Konto bei einer deutschen Bank zu eröffnen, muss Ihre Identität
geprüft werden z. B. mit ihrem Reisepass und einer
Meldebescheinigung vom Einwohnermeldeamt .)
Щоб відкрити рахунок в німецькому банку,
вам повинно бути не менше 18 років.
(Um ein Konto bei einer deutschen Bank zu
eröffnen, müssen sie mindestens 18 Jahre alt sein.)
Плата за управління рахунком може
застосовуватися до основного рахунку.
(Für das Basiskonto fallen gegebenenfalls
Kontoführungsgebühren an.)

Контрольний список перед відкриттям рахунку
(Checkliste vor Kontoeröffnung)
Контрольний список після відкриття рахунку
(Checkliste nach Kontoeröffnung)
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Реєстрація (Anmeldung)
Реєстрація в службa
соціальнoї допомоги
(Anmeldung beim
Sozialamt)
Це необхідно для того, щоб отримати медичну
страховку, звернутися за соціальною допомогою.
(Dies ist wichtig um eine Krankenversicherung zu erhalten,
Sozialhilfe zu beantragen)

03621-214813 записка на прийом
(Terminvereinbarung)
Landratsamt Gotha -Sozialamt
Mauerstr. 20
99867 Gotha
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Реєстрація в імміграційній службі
(Anmeldung bei der Ausländerbehörde)
Будь ласка, запишіться на прийом до
імміграційної служби для реєстрації.
Що принести: оригінали документів
.
(Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit der
Ausländerbehörde für die Registrierung.
Mitzubringen sind: originale Dokumente)
03621-214523 записка на прийом
(Terminvereinbarung)
Landratsamt Gotha
18.-März-Str.
99867 Gotha

Може бути більше часу очікування. Будь
ласка, принесіть напій і, якщо необхідно, їжy.
(Es kann zu längeren Wartezeiten kommen. Bitte
bringen sie sich ein Getränk und gegebenenfalls
einen Snack mit.)
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Охорона здоров'я
(Medizinische Versorgung)
Після реєстрації в службі соціального захисту
ви будете зареєстровані в медичній
страховій компанії. Після реєстрації ви
можете звернутися до лікаря.
(Nach der Registrierung im Sozialamt, werden Sie
bei der Krankenkasse angemeldet.
Nach der Anmeldung können Sie
einen Arzt aufsuchen.)

112
У випадках, у разі надзвичайної ситуації, будь
ласка, повідомте екстрені служби за номером
екстреної допомоги 112.
(In lebensbedrohlichen Fällen alarmieren Sie bitte den
Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.)

Лікарні в районі Гота
(Krankenhäuser im Landkreis Gotha)
Helios Klinikum Gotha
Heliosstraße 1
99867 Gotha
Tel: 03621 220-0
www.helios-gesundheit.de

SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda
GmbH
Reinhardsbrunner Str. 17
99894 Friedrichroda
Tel: 0 36 23 / 3 50-0
www.krankenhaus-waltershausen-friedrichroda.de)
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Екстрені номери в Німеччині
(Notrufnummern in Deutschland)
служба Швидкoї
допомоги
(Rettungsdienst):

112

Пожежна служба
(Feuerwehr):

112

Поліція
(Polizei):

110

Служба екстреної медичної допомоги
(Ärztlicher Notdienst):

116 117
Медична допомога в нічний час, у
вихідні та святкові дні (Medizinische Hilfe in
der Nacht, am Wochenende und an
Feiertagen)
10

Допомога при горі та психологічне
консультування (Hilfe bei Trauer und
psychologische Beratung)
Православний
монастир Святого
Гавриїла в
Альтенбергені

Orthodoxes
Kloster St. Gabriel
in Altenbergen

церковна служба (Gottesdienst)
понеділок - субота (Montag - Samstag)
5:30 ранку, 12:00, 17:00,
20:00 (без суботи)

05:30 Uhr, 12:00 Uhr, 17:00 Uhr,
20:00 Uhr (entfällt am Samstag)

Неділя та святкові дні
Sonn- und Feiertage
09:00 ранку,
потім Божественна Літургія: 10.00 год

09:00 Uhr,
im Anschluss Göttliche Liturgie: 10:00 Uhr

Nicolaus-Brückner-Str. 20A
D-99887 Georgenthal,
OT Altenbergen

Tелефон Доверия (Telefon Doweria Berlin)
Что значит быть иммигрантом? Какие
трудности с этим связаны? Как мы можем
помочь? (Was bedeutet es, ein Einwanderer zu
sein? Welche Schwierigkeiten sind damit
verbunden? Wie können wir helfen?)
030 - 440 308 454
Tелефон Доверия
(Telefon Doweria Berlin)
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036253 / 25142

психосоціальне онлайн-консультування
(psychosoziale Onlineberatung)
Телемедична платформа для медичних консультацій
та психологічної допомоги (Telemedizin Plattform für
medizinischen Rat und psychologischen Beistand)
психологічне консультування по Скайпу російською
або українською мовами (psychologische Beratung
per Skype auf russisch oder ukrainisch)
Психосоціальний центр біженців та жертв катувань
(Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge und Folteropfer)
Інформаційна брошура: Депресія
(Infobroschüre Depression)
Інформаційна про депресію
(Informationen zu Depression)

Онлайн юридична консультація
для біженців з України,
російською мовою.
(Eine Online-Rechtsberatung für
Geflüchtete aus der Ukraine, in
Russischer Sprache)
www.pereprava.de
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Довідковий телефон (Hilfetelefon)
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Коронавірус (Corona Virus)

Інформація про вакцинацію від коронавірусу
(Informationen zur Corona-Impfung)
Інформація про вакцинацію від коронавірусу
(Informationen zur Corona - Impfung)
записатися на вакцинацію
(Impftermin vereinbaren)
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Обов'язкова вакцинація дітей
(Impfpflicht für Kinder)

Для того, щоб вашій дитині
дозволили відвідувати
дитячий садок або школу, їй
чи йому потрібна вакцинація
від кору.
(Damit ihr Kind den Kindergarten oder die Schule besuchen
darf, benötigt es einen Impfschutz gegen Masern. )

Будь ласка, запишіться на прийом до лікаря.
(Bitte vereinbaren Sie hierfür einen Arzttermin.)

Захист від кору (Masernschutz)
Листівка: захист від кору
(Merkblatt Masernschutz)
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Robert-Koch-Institut: Impfkalender 2022
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Мовний курс
(Sprachkurs)

Пропозиція вивчити німецьку мову
(Angebote zum erlernen der deutschen Sprache)
Вивчай німецьку онлайн - Goethe-Institut Україна
Online Deutsch lernen - Goethe-Institut Ukraine
Курс немецкого - Deutschkurs | Speedlearning Academy
Безкоштовний доступ до застосунку Babbel для
біженців з України
(Kostenloser Zugang zur Babbel-APP)
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Thüringer Volkshochschulverband e.V. створило гарячу
лінію для біженців України із запитаннями мовної
підтримки, які прибули до Тюрингії. Консультації
надаються українською або російською мовами.
(Der Thüringer Volkshochschulverband e.V. hat eine Hotline für
die in Thüringen angekommenen Geflüchteten aus der Ukraine zu
Fragen der Sprachförderung eingerichtet. Die Beratung erfolgt
auf Ukrainisch oder Russisch.)

03641/ 53423 22

пропозиція від Тюрінгської асоціації освіти
дорослих e.V. (Ein Angebot des Thüringer
Volkshochschulverbands e.V.)
Онлайн навчальний портал VHS
(онлайн-курс німецької мови)
VHS-Online-Lernportal (OnlineDeutschkurs)
Курс німецької мови
(Lernheft deutsch- russisch)
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Ринок праці
(Arbeitsmarkt)
Ви можете вступити в трудові відносини.
(Sie dürfen ein Arbeitsverhältnis eingehen.)

Якщо Ви заробляєте і працюєте відповідно до
ASYLbLG, необхідно зробити наступне:
1. Повідомити відповідального працівника служби
соціального захисту
2. Подайте трудовий договір
3. Пред'явіть довідку про заробітну плату
(Wenn sie Geld nach dem ASYLbLG erhalten und arbeiten gilt
folgendes:
1. Den zuständigen Sachbearbeiter im Sozialamt informieren
2. Den Arbeitsvertrag vorlegen
3. Die Lohnbescheinigung vorlegen)
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Це необхідно щоб уникнути подвійних платежів і запобігти
подвійній реєстрації в медичному страхуванні.
(Dies ist wichtig um Doppelzahlungen zu vermeiden und eine doppelte
Anmeldung bei der Krankenkasse zu verhindern.)

Якщо Ви працюєте в Німеччині,
Вам також дозволено робити це
по Вашій освітній спеціальності.
Деякі професії повинні бути
визнані заздалегідь.
(Wenn Sie in Deutschland arbeiten, dürfen sie dies auch in ihrem
gelernten Beruf. Einige Berufe müssen vorher Anerkannt werden.)

Інформація про визнання іноземних кваліфікацій
(Informationen zur Anerkennung ausländischer
Qualifikationen)
Інформація про визнання іноземних кваліфікацій
(Informationen zur Anerkennung ausländischer
Qualifikationen)
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Продукти харчування
(Nahrungsmittel)
Ви можете отримати їжу в "ТAFEL". Ці продукти можна забрати
особисто або отримати через доставку.
Nahrungsmittel erhalten Sie bei der "TAFEL". Lebensmittel-Spenden
können abgeholt oder geliefert werden.

Gothaer Tafel
Erfurter Landstraße 4
99867 Gotha
03621 223299
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покупки (Einkaufen)
Більшість магазинів в Німеччині відкриті з
понеділка по суботу. Автозаправні станції
відкриті також й по неділях.
(Die meisten Geschäfte in Deutschland sind von
Montag bis Samstag geöffnet. Tankstellen haben
auch sonntags geöffnet.)

вода з під крану в Німеччині - це питна
вода. Це дуже суворо контролюється.
(Das Leitungswasser in Deutschland ist
Trinkwasser. Es wird sehr streng kontrolliert.)

У Німеччині діє система «депозитної»
переробки пляшок і банок (Pfand). Коли ви
купуєте напій, ви сплачуєте додаткову
суму за нього. Ви отримаєте цю суму
назад, коли повернете порожню пляшку в
супермаркет. «Депозит» становить від 8
до 25 центів, в залежності від типу пляшки
або банки.
(In Deutschland gibt es das Recyclingsystem "Pfand" für Flaschen und
Dosen. Wenn Sie ein Getränk kaufen, bezahlen Sie zusätzlich Pfand. Sie
erhalten den Pfand zurück, wenn Sie die leere Flasche oder Dose in
einem Supermarkt zurückgeben. Der Pfand beträgt, je nach Art der
Flasche oder Dose zwischen 8 und 25 cent.)
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Автобус і поїзд (Bus und Bahn)
Інформація про громадський
транспорт поїздами та
автобусами
Home | VMT-Thüringen (vmtthueringen.de)
Відтепер і до 30 квітня 2022 року біженці з
України можуть безкоштовно їздити на всіх
автобусах, потягах і трамваях у транспортному
об’єднанні Центральної Тюрингії.
(Geflüchtete Menschen aus der Ukraine können
ab sofort bis 30.04.2022 mit allen Bussen, Zügen
und Straßenbahnen im Verkehrsverbund
Mittelthüringen kostenfrei fahren.)

Розклад руху поїздів (Zugfahrplan)
Інформація від Deutsche Bahn
(Informationen der Deutschen Bahn)
Help Ukraine (bahn.de)

Залізничний вокзал ICE Gotha
(ICE-Bahnhof Gotha)

Bahnhof Gotha
Bahnhofstr. 13
99867 Gotha
Gotha | Deutsche Bahn AG
www.bahnhof.de
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Повідомити про утилізацію відходів
(Müllentsorgung anmelden)

Будь ласка, зареєструйтеся у відповідному
відділі реєстрації мешканців та офісі з
поводження з відходами, який надає сміттєві
баки та надає повідомлення про плату.
(Bitte melden Sie sich beim jeweiligen Einwohnermeldeamt und beim Amt
für Abfallwirtschaft an, welches die Mülltonnen stellt und den
Gebührenbescheid erlässt.)

OT Wipperoda
An der Hardt 1
99887 Georgenthal
03621 214-801
info@abfallservice-gotha.de
обслуговування відходів (Abfallservice)
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Сортування відходів (Mülltrennung)
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Плата за трансляцію
(Rundfunkbeitrag)

Кожен, хто живе у власній квартирі, повинен
зареєструватися в службі внеску. Але: Якщо ви отримуєте
пільги відповідно до Закону про пільги шукачам притулку
(AsylblG), ви можете подати заяву на звільнення від оплати.
Тільки тоді вам не потрібно буде сплачуйвати за
трансляцію!
(Jeder, der in einer eigenen Wohnung wohnt, muss sich beim
Beitragsservice anmelden. Aber, bekommt man Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), kann man dort
gleichzeitig einen Antrag auf Befreiung stellen. Nur dann, wenn
man befreit ist, muss man keinen
Rundfunkbeitrag zahlen!)

Інформація про звільнення від плати за
трансляцію (Informationen zur Befreiung vom
Rundfunkbeitrag)
Заява про звільнення від плати за трансляцію
(Antrag zur Befreiung Rundfunkbeitrag)

26

Страхування відповідальності
(Haftpflichtversicherung)
Крім медичного страхування, найбільш
важливим страхуванням, яке вам потрібно з
самого початку, є "приватне страхування
відповідальності". Згідно з німецьким
законодавством, ви повинні компенсувати
збитки, які ви завдаєте іншим людям. Це
називається відповідальністю. Страхування
платить за вас збитки, за які
ви несете відповідальність.

(Neben der Krankenversicherung ist die wichtigste
Versicherung, die Sie von Beginn an brauchen, eine
"Private Haftpflichtversicherung". Nach den
deutschen Gesetzen müssen Sie Schäden ersetzen,
die Sie anderen Menschen zufügen. Das nennt man
Haftpflicht. Die Haftpflichtversicherung bezahlt für
Sie die Schäden, die Sie verschuldet haben und für
die Sie haften.)
Страховий контрольний список
(Checkliste Versicherungen)
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Водійські права
(Führerschein)
Всім громадянам України,
які мають українське або
міжнародне посвідчення
водія, дозволяється керувати транспортними
засобами тих класів, на які видається їх
водійське посвідчення в Німеччині.
Не обов'язково мати при собі переклад
українського водійського посвідчення. Тільки тоді, коли Ви
знайдете своє постійне місце проживання в Німеччині,
водійськіправа дійсні ще наступні шість місяців. Після
цього потрібно замінити їх на німецькі.
(Alle Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine, die einen ukrainischen oder
einen Internationalen Führerschein besitzen, dürfen in Deutschland
Kraftfahrzeuge der Klassen führen, für die ihr Führerschein ausgestellt ist. Die
Mitführung einer Übersetzung des ukrainischen Führerscheins ist nicht
erforderlich. Erst wenn die Betroffenen hier ihren Wohnsitz in Deutschland
begründen, besteht die Fahrerlaubnis noch weitere sechs Monate. Danach ist
dann ein in Deutschland ausgestellter Führerschein erforderlich.)
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Перекладач
(Dolmetscher)

Громадяни, які зголосилися перекладати, можуть
зареєструватися у волонтерському агентстві. Якщо вам
потрібен перекладач, наприклад, для візиту до лікаря,
зверніться до Волонтерського агентства Gotha.
(Bei der Freiwilligenagentur können sich Bürger und Bürgerinnen
melden, welche ehrenamtlich dolmetschen. Wenn Sie, zum Beispiel
für einen Arztbesuch, einen Dolmetscher benötigen, wenden Sie sich
bitte an die Freiwilligenagentur Gotha.)
Diakoniewerk Gotha, Freiwilligenagentur
Klosterplatz 6, 99867 Gotha
03621 – 305819
ehrenamtlich@diakonie-gotha.de
Форма запиту на допомогу
(Formular Hilfsgesuch)
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Допомагати один одному
(einander Helfen)

Якщо ви хочете стати волонтером для підтримки помічників, будь ласка,
зв’яжіться з місцевим контактом у муніципалітеті або зв’яжіться з
волонтерською агенцією округу Гота, щоб обговорити можливості.
(Wenn Sie sich ehrenamtlich einbringen möchten, um die Helfer zu
unterstützen, wenden sie sich bitte an einen örtlichen Ansprechpartner
in der Kommune oder wenden Sie sich an die Freiwilligenagentur den
Landkreises Gotha, um die Möglichkeiten zu besprechen.)
Diakoniewerk Gotha, Freiwilligenagentur
Klosterplatz 6, 99867 Gotha
03621 – 305819
ehrenamtlich@diakonie-gotha.de
Koordination des ehrenamtlichen Engagements im Rahmen der
Ukrainehilfe (diakonie-gotha.de)
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Дитячий садок і школа
(Kindergarten und Schule)
З однорічного віку дитина має законне право на
догляд в дитячому садку. Зараз йде перевірка
вільних місць у дитячому садку. (Ab Vollendung des
ersten Lebensjahres besteht für ein Kind der
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer
Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Die
Kapazitäten der Kindergärten werden aktuell geprüft.)
Інформація про дитячі садки (Informationen zu
Kindertageseinrichtungen)
Обов'язкове навчання для дітей в
Тюрингії починається через три
місяці після переїзду з-за кордону.
(Die Schulpflicht für Kinder beginnt in
Thüringen, drei Monate nach dem Zuzug
aus dem Ausland.)
Шкільна система в Тюрингії
(Das Schulsystem in Thüringen)

На сайті Міністерства освіти України діти можуть переглядати
навчальний контент українською мовою. Є також навчальні
книги для вивчення німецької мови.
(Auf der Website des ukrainischen Bildungsministeriums können die
Kinder Lerninhalte in ukrainischer Sprache einsehen. Es gibt auch
Lernbücher für die deutsche Sprache.)
Навчальний матеріал для 1-11 класів
(Lernmaterial für Klasse 1- 11)
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Розваги для дітей (Unterhaltung
für Kinder)
Дитячі фільми українською
мовою доступні в медіатеці
«ARD». (In der ARD-Mediathek sind
kindgerechte Filme auf ukrainisch
verfügbar.)

Дитячі фільми українською мовою
(Kinderfilme auf ukrainisch)
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Освіта та участь
(Bildung und Teilhabe)
Якщо ви отримуєте пільги за ASYL BLG, ви
маєте право на "Освіта та участь".
(Wenn Sie Leistungen nach ASYL BLG beziehen,
haben Sie Anspruch auf "Bildung und Teilhabe".)
03621- 421142
Освіта та участь (Bildung und Teilhabe)
Наступне може бути оплачено (gefördert werden kann):
одноденні
eintägige oder
або
попередня
vorherige
mehrtägige
багатоденні
заявка
Antragstellung
Klassenfahrte
шкільні
обов'язкова
erforderlich
n
поїздки
Обід в
дитячих
садках і
школах

Пред'явлення MittagsverVorlage von
рахункаpflegung in
Rechnung
фактури або
Kitas und
oder Quittung
квитанції
Schulen

Участь у
соціальноTeilhabe am
попередня
vorherige
культурному
sozialen/
заявка
Antragstellung
житті, е.B
kulturellen
обов'язкова;
erforderlich;
музичній
Leben, z.B.
10 € на
max. 10€ pro
школі,
Musikschule,
місяць
Monat
спортивном
Sportverein
у клубі
особисте
шкільне
приладдя

Презентація
persönlicher
шкільного
Schulbedarf
атестата
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Vorlage
Schulbescheinigung
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