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Infomappe - Sankt Augustin Hilft

 

Місто Sankt Augustin радо вітає Вас! Ми тут для Вас і бажаємо якнайкраще Вас 
підтримати. 

За допомогою цієї брошури ми хотіли б надати Вам початковий огляд 
найважливіших тем. Актуальна інформація також доступна на нашому веб-сайті 
https://www.sankt-augustin.de/   

У ратуші (Rathaus) ви можете знайти багато служб підтримки. 

 

Де я можу знайти ратушу Sankt Augustin? 

Ратуша Занкт Августіна 
Вул. Маркт 1, Занкт Августін 53757 
 
 

Актуальна інформація розміщена на сайті міста: 

https://www.sankt-augustin.de/familie-soziales/integration/hilfe-fuer-gefluechtete-
aus-der-ukraine/  

https://www.sankt-augustin.de/
https://www.sankt-augustin.de/familie-soziales/integration/hilfe-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine/
https://www.sankt-augustin.de/familie-soziales/integration/hilfe-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine/
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1. Ситуація щодо проживання за кордоном/ притулок/ проживання  

Інформація з міграційної служби району Рейн-Зіг (Rhein-Sieg Kreis): 

Я хочу вʼїхати по закордонному паспорту без візи 

Громадянам України, які можуть забезпечити собі житло та необхідні речі з 
приватних коштів і яким не потрібно користуватися державною допомогою, для 
в’їзду в Німеччину без візи необхідний біометричний паспорт. Якщо він у Вас є, ви 
маєте право залишатись у Німеччині протягом 90 днів. Можливе продовження ще 
на 90 днів. На даний момент для цього необхідна заява до міграційних органів; 
однак Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини найближчим часом 
планує зробити це продовження можливим без подачі заявки. Якщо ви бажаєте 
залишатися у Німеччині понад 180 днів, ви повинні подати заявку на отримання 
дозволу на проживання. 

 

Я бажаю подати заяву на отримання притулку 

Громадяни України, які не можуть забезпечити собі засоби до існування 
приватними коштами та залежать від державної допомоги, як правило, мають 
можливість подати заяву на отримання притулку в Державному центрі 
первинного прийому Північного Рейн-Вестфалії (NRW) у місті Бохум (Bochum). Із 
державним центром можна зв’язатися поштою за адресою: Gersteinring 50, 44791 
Bochum або за телефоном: 02931/82-600. 

Заявники повинні звернути увагу, що вони зобов’язані жити в державному 
закладі, а їхня свобода пересування суворо обмежена протягом процедури 
надання притулку. Як шукачів притулку їх відразу після реєстрації направлять в 
один із центрів первинного прийому; зауважте, будь ласка, що кількість місць там 
обмежена.   

Я бажаю подати заяву для отримання дозволу на проживання 

Наразі для подальшого перебування громадян України в Німеччині діє так звана 
спрощена процедура отримання дозволу згідно з §24 Закону про проживання. 

Це означає, що окрема заява про надання притулку більше не потрібна, оскільки 
громадяни України звертаються за тимчасовим захистом до Відомства у справах 
іноземців (Ausländeramt) та отримують дозвіл на тимчасове проживання на 
термін до одного року. Як наслідок, вони мають право на возз’єднання сім’ї та 
можуть подати заяву на отримання державної допомоги відповідно до Закону 
про пільги для шукачів притулку в міському чи муніципальному управлінні 
соціального забезпечення. Також є можливість влаштуватися на роботу. 
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Це стосується тих груп осіб, які були змушені покинути Україну з 24 лютого 2022 
року через військове вторгнення Росії: 

громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року, особи без 
громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користувалися 
міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 
лютого 2022 року, члени сімей перших двох зазначених груп осіб, навіть якщо 
вони не громадяни України. 

Такими вважаються також особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім 
України, які можуть довести, що вони легально проживали в Україні до 24 лютого 
2022 року на підставі дійсного дозволу на постійне проживання, виданого 
відповідно до законодавства України, і які не можуть безпечно повернутися  до 
своєї країни чи регіону походження. 

Міграційна служба Rhein-Sieg-Kreis доступна для телефонних запитів за тел.: 
02241/13-3990. Будь ласка, надсилайте запити електронною поштою на адресу: 
ukraine@rhein-sieg-kreis.de. Ви також можете надіслати заяву на отримання 
посвідки на проживання електронним листом aбо поштою до: Rhein-Sieg-Kreis, 
Der Landrat, Ausländerbehörde, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg. 

Більше інформації про те, як подати заявку, доступно тут: 

Вид на проживання (Aufenthaltserlaubnis)  

До заяви необхідно додати копію паспорта з усіма сторінками, що містять записи 
або штампи, і, якщо є, копії наявних документів, таких як свідоцтво про шлюб та 
народження. Обробка заявок займе деякий час. У цей період ви отримаєте 
тимчасове посвідчення на легальне перебування в країні  (Fiktionsbescheinigung) 
на цей період, який підтверджує, що вам дозволено легально перебувати в 
Німеччині. При подачі заяви також відбудеться Ваша реєстрація. З вами 
зв’яжуться найближчим часом. Будь ласка, переконайтеся в тому, що з вами 
можна зв’язатися поштою, наприклад, підпишіть відповідну поштову скриньку 
своїм прізвищем. За необхідності слід зареєструватися в місцевому відділі 
реєстрації мешканців. 

Мені потрібна фінансова підтримка 
Громадяни України, які подають заяву на отримання дозволу на тимчасове 
проживання на термін до одного року, можуть подати заяву на отримання 
державної допомоги відповідно до Закону про допомогу особам-шукачам 
притулку в міському управлінні соціального захисту чи муніципалітету. У 
результаті вони отримують допомогу для забезпечення життєдіяльності та 
медичної допомоги. (Джерело: Ausländerbehörde Rhein-Sieg-Kreis 15.03.2022). 

  

mailto:ukraine@rhein-sieg-kreis.de


Ukrainisch, 4. Auflage, Stand 25.07.2022 
 

5 

Подальша інформація: 
https://www.rhein-sieg-kreis.de/ukraine?fbclid=IwAR15OL6ONCYMeuQ0fyLaF1eocb-
0h7NrYDJqtf5MGEAda2d2gJunWZ65DV0  
 
Підтримка малозабезпечених біженців з України 
 
З 1 червня 2022 року біженці з України мають право на базове забезпечення 
відповідно до Другої Книги Соціального кодексу (Zweites Buch Sozialgesetzbuch, 
скорочено SGB II), якщо вони: 
 
• мають потребу в фінансовій допомозі, 
• працездатні та народжені після 1 серпня 1956 року 
• мати тимчасове посвідчення на легальне перебування в 
країні (Fiktionsbescheinigung) або дозвіл на проживання в Німеччині 
(Aufenthaltstitel) 
 
За це відповідає біржа праці району Рейн-Зіг (Jobcenter Rhein-Sieg) 
(www.jobcenter-rhein-sieg.de). 
Усю інформацію про те, як подати заявку, можна знайти за адресою: 
https://www.jobcenter-rhein-sieg.de/service/kurzantrag-ukrainische-fluechtlinge. 
 
Заявки можна подати електронною поштою до відповідального офісу (для Занкт 
Августіна: (Jobcenter-Rhein-Sieg.Sankt-Augustin@jobcenter-ge.de) або поштою. 
 
Якщо у вас ще немає Fiktionsbescheinigung або Aufenthaltstitel, ви й надалі маєте 
право на отримання допомоги згідно із Законом про соціальну допомогу для 
шукачів притулку (Asylbewerberleistungsgesetz, скорочено AsylbLG). 
 
Для уточнення права на можливе отримання інших видів допомоги за законом 
AsylbLG та за Дванадцятою Книгою Соціального кодексу (Sozialgesetzbuch XII – 
Sozialhilfe) звертайтеся до відповідальних за це співробітників: 
 
Herr Welhöner  
Другий поверх, кабінет 116  
Тел.: 02241/243 370  
hendrik.welhoener@sankt-augustin.de  
 

Herr Lefherz 
Другий поверх, кабінет 113  
Тел.: 02241/243-477  
udo.lefherz@sankt-augustin.de 

Якщо вам потрібне житло, ви можете звернутися до служби у справах житла 
(Fachdienst Wohnen) 
Jörg Lindlar, Тел.: 02241/243-485, j.lindlar@sankt-augustin.de 
  

https://www.rhein-sieg-kreis.de/ukraine?fbclid=IwAR15OL6ONCYMeuQ0fyLaF1eocb-0h7NrYDJqtf5MGEAda2d2gJunWZ65DV0
https://www.rhein-sieg-kreis.de/ukraine?fbclid=IwAR15OL6ONCYMeuQ0fyLaF1eocb-0h7NrYDJqtf5MGEAda2d2gJunWZ65DV0
http://www.jobcenter-rhein-sieg.de/
https://www.jobcenter-rhein-sieg.de/service/kurzantrag-ukrainische-fluechtlinge
mailto:Jobcenter-Rhein-Sieg.Sankt-Augustin@jobcenter-ge.de
mailto:hendrik.welhoener@sankt-augustin.de
mailto:udo.lefherz@sankt-augustin.de
mailto:j.lindlar@sankt-augustin.de
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Консультації в гуртожитках для біженців з волонтерами-перекладачами  
Міська радниця з питань мігрантів і біженців, кейс-менеджерка КІМ та курдська 
громада пропонують регулярні консультації за посередництва україномовних чи 
російськомовних перекладачів.  
 

Schützenweg 25, 
Кімната 7 

Понеділок Вівторок Середа Пʼятниця 

Час  14:00 -16:00 год.   14:00 – 16:00 год. 9:00 - 11:00 год.  

 Franziska Bahr 
кейс-менеджерка в 
муніципалітетах 
Занкт Августін і 
Вахтберг 
району Рейн-Зіг 
моб. телефон: 
0160/93609000 
franziska.bahr@rhein-
sieg-kreis.de 

 Курдська 
громада 
Frau Özkan 
oezkan@kurdisch
egemeinschaft.de 
тел.: 02241/16918 
61 
mbe@kurdische-
gemeinschaft.de  

Franziska Bahr 
кейс-менеджерка 
в муніципалітетах 
Занкт Августін і 
Вахтберг 
району Рейн-Зіг 
моб. телефон: 
0160/93609000 
franziska.bahr@rh
ein-sieg-kreis.de 
 
Iris Adams  
консультації 
мігрантів та 
біженців у місті 
Занкт Августін 
02241/243542 
iris.adams@sankta
ugustin.de 

Wehrfeld-str. 3f, 
Кімната 1 

Понеділок Вівторок Середа Пʼятниця 

Час  14:00 - 16:00 год.   

  Franziska Bahr 
кейс-менеджерка 
в муніципалітетах 
Занкт Августін і 
Вахтберг 
району Рейн-Зіг 
 
та 
 
Iris Adams  
консультації 
мігрантів та 
біженців у місті 
Занкт Августін 
iris.adams@sankt-
augustin.de 

   

mailto:franziska.bahr@rhein-sieg-kreis.de
mailto:franziska.bahr@rhein-sieg-kreis.de
mailto:oezkan@kurdischegemeinschaft.de
mailto:oezkan@kurdischegemeinschaft.de
mailto:mbe@kurdische-gemeinschaft.de
mailto:mbe@kurdische-gemeinschaft.de
mailto:franziska.bahr@rhein-sieg-kreis.de
mailto:franziska.bahr@rhein-sieg-kreis.de
mailto:iris.adams@sanktaugustin.de
mailto:iris.adams@sanktaugustin.de
mailto:iris.adams@sankt-augustin.de
mailto:iris.adams@sankt-augustin.de
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2. Реєстрація в місті 

ДЕ і ЯК реєструються українські біженці в Занкт Августіні? 
Реєстрація здійснюється за попереднім записом у центрі обслуговування 
громадян міста Занкт Августін (Rathaus, Markt 1, 53757 Sankt Augustin). Записатися 
на прийом можна тут: https://timeacle.com/business/index/id/3884. Якщо немає 
можливості записатись на зустріч для реєстрації за лінком між 6.30 ранку та 7.00 
ранку, ви можете надіслати електронний лист на адресу Buergerservice@sankt-
augustin.de . Будь ласка, введіть номер свого мобільного телефону та дату, на яку 
ви хотіли б прийти в ратушу міста Занкт Августін. Ми призначимо для вас 
своєчасну зустріч. 

Які документи будуть потрібні?  
Кожна особа повинна надати папорт. Якщо у вас є свідоцтва про народження та 
шлюб, візьміть їх із собою для уточнення сімейного стану. В ідеалі також потрібен 
завірений переклад документів німецькою мовою з апостилем від Генерального 
консульства України. Крім того, необхідно заповнити так зване свідоцтво 
орендодавця, яке має бути підписано або орендодавцем чи власником житла, 
або особою, яка надає квартиру. Це підтверджує, що особи, вказані у списку, 
дійсно в‘їхали у помешкання в певний момент часу. При цьому ці люди будуть 
зареєстровані в той час. Бланки підтвердження орендодавця можна знайти на 
сайті міста Sankt Augustin (у пункті формуляри*підтвердження орендодавця 
(Formulare*Wohnungsgeberbestätigung)). 

Для реєстрації візьміть, будь ласка, із собою такі документи: 
• закордонний та внутрішній паспорти 
• усі інші наявні документи та свідоцтва - за наявності, також з перекладом на 

німецьку мову 
• документ про місцеву прописку або підтвердження від орендодавця 
(Wohnungsgeberbestätigung)  
 
ХТО повинен бути присутній при реєстрації? 
Від кожної сім'ї має бути присутнім щонайменше один дорослий. Наявність 
перекладача бажана. 

3. Відкриття банківського рахунку 

Українські біженці від війни можуть відкрити рахунок у Німеччині, щоб, 

наприклад, отримувати нарахування соціальних виплат. Будь-який банк або 

ощадний банк повинен надати вам можливість відкрити рахунок. Ви вільні у 

виборі фінансового інституту. Перелік банків знаходиться тут: 

https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/2018-

06/vz_Checkliste_russisch_VorKontoeroeffnung.pdf.  

https://timeacle.com/business/index/id/3884
mailto:Buergerservice@sankt-augustin.de
mailto:Buergerservice@sankt-augustin.de
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/2018-06/vz_Checkliste_russisch_VorKontoeroeffnung.pdf
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/2018-06/vz_Checkliste_russisch_VorKontoeroeffnung.pdf
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Банки VR-Bank і Kreissparkasse Köln мають філіали у Sankt Augustin і обидва 

заявили, що хочуть допомогти біженцям відкрити рахунки. VR-Bank і 

Kreissparkasse Köln запропонують безкоштовні рахунки для біженців терміном на 

кілька місяців. Відкрити рахунок простіше, якщо у вас є закордонний паспорт – у 

деяких випадках, однак, достатньо так званого "Посвідчення особи". Крім того, 

необхідно надати адресу, за якою ви зараз проживаєте, і номер телефону, за яким 

з вами можна зв’язатися. 

Можливість 1: Ви можете зв'язатися безпосередньо з VR-Bank або Kreissparkasse 

Köln. Якщо ви хочете, щоб вас супроводжував волонтер у якості перекладача, 

зверніться до нашої служби консультування мігрантів. 

Можливість 2: Зверніться до нас безпосередньо у ратуші з приводу відкриття 

рахунку, якщо ви, наприклад, перебуваєте в ратуші для отримання соціальних 

виплат. Ми спробуємо допомогти вам – у деяких випадках ми можемо, 

наприклад, зробити копію вашого закордонного паспорта та переслати її до VR-

Bank або Kreissparkasse, щоб можна було легше відкрити рахунок. 
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4. Мовна та волонтерська допомога 

 

Мовна або волонтерська підтримка? 

Якщо вам терміново потрібен 
перекладач або підтримка у 
повсякднному житті, звертайтесь 
будь ласка до: 

Lisa Heinbach 
тел.: 02241/243-540 
lisa.heinbach@sankt-augustin.de 

Питання щодо мовних курсів? 

Муніципальна служба консультування 
мігрантів та біженців 

Iris Adams 
тел.: 02241/243-542 
iris.adams@sankt-augustin.de 

 
Мовні курси для дорослих: 
 
Можливість 1: Будь ласка, надішліть електронний лист на адресу служби 
допомоги мігрантам та біженцям міста Sankt Augustin iris.adams@sankt-
augustin.de з таким змістом: ім'я та прізвище, вік, будь-які попередні знання 
німецької мови та електронна адреса для зв'язку з вами. Зацікавлених буде 
додано до списку та буде повідомлено, як тільки відбудеться курс німецької 
мови. 
Можливість 2: Реєстрація на інтеграційний курс: 
Інтеграційні курси орієнтовані на людей, які мають на меті довгочасне 
перебування в Німеччині. 
 
Вимоги 
Обов’язковою умовою для подання заяви про вступ на інтеграційний курс є 
надання посвідки на проживання відповідно до розділу § 24 Закону про 
проживання в Німеччині. Ця посвідка видається відповідно до заяви міграційними 
органами району Rhein-Sieg-Kreis. 
Додаткову інформацію можна знайти тут: https://www.rhein-sieg-kreis.de/ukraine 
 
Заява на інтеграційні курси 
Після отримання дозволу на проживання можна подати заяву на відвідування 
інтеграційних курсів. Форму заяви можна знайти тут: 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integra-
tion/Integrationskurse/Aktueler/AntraegeAlle/630-007_anmeldung-zulassung-
integrationskurs-ausl_pdf.html?nn=282388  
  

mailto:lisa.heinbach@sankt-augustin.de
mailto:iris.adams@sankt-augustin.de
mailto:iris.adams@sankt-augustin.de
mailto:iris.adams@sankt-augustin.de
https://www.rhein-sieg-kreis.de/ukraine
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integra-tion/Integrationskurse/Aktueler/AntraegeAlle/630-007_anmeldung-zulassung-integrationskurs-ausl_pdf.html?nn=282388
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integra-tion/Integrationskurse/Aktueler/AntraegeAlle/630-007_anmeldung-zulassung-integrationskurs-ausl_pdf.html?nn=282388
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integra-tion/Integrationskurse/Aktueler/AntraegeAlle/630-007_anmeldung-zulassung-integrationskurs-ausl_pdf.html?nn=282388
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Заповнену заяву необхідно надіслати разом із копією посвідки на проживання на 
адресу: 
 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Poller Kirchweg 101 
51105 Köln 
 
Як тільки Федеральне управління з міграції та біженців надасть «дозвіл на участь у 
інтеграційному курсі», ви можете зареєструватися на інтеграційний курс у різних 
постачальників мовних курсів, наприклад, VHS Rhein Sieg. 
 

Мовні курси для підлітків та молоді 

Вам від 18 до 27 років і ви хочете відвідувати мовні курси? Будь ласка, надішліть 
електронний лист до молодіжної міграційної служби: 

Контактні дані:  
Молодіжна міграційна служба  
Michael Jastrzembski, michael.jastrzembski@kja-bonn.de, тел.: 015116154992 
(записатись на прийом можна також через WhatsАpp) 

5. Поради для мігрантів 

Муніципальна служба з питань мігрантів та біженців пропонує консультації та 
підтримку: 

Ви бажаєте вивчити німецьку мову, маєте фінансові, соціальні чи психологічні 
труднощі і потребуєте підтримки? Вам важко орієнтируватися в Занкт Августіні? 
Будь ласка, зв'яжіться з нами: 

Iris Adams, тел.: 02241/243-542, ратуша: кімната 511, шостий поверх, 
iris.adams@sankt-augustin.de  
Консультації за попереднім записом: 
Пн: 14:00 -18:00 год., Вт + Чт: 8:30 – 12:00 год 
 
Кейс-менеджерка в муніципалітетах міст Занкт Августін і Вахтберг пропонує 
поради та підтримку: 
Franziska Bahr, понеділок, вівторок і п’ятниця: тел.: 02241/243-739, ратуша: кімната 
9, перший поверх 
Мобільний телефон.: 016093609000, franziska.bahr@rhein-sieg-kreis.de 
 

 

mailto:michael.jastrzembski@kja-bonn.de
mailto:iris.adams@sankt-augustin.de
mailto:franziska.bahr@rhein-sieg-kreis.de
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Інші консультативні послуги від інших постачальників та установ:

Міграційні поради для дорослих 
мігрантів 
Вул. Wilhelmstraße 155-157, 53721 
Siegburg 
Тел.: 02241/1209316, 0152/22845566 
maya.pfitzenmaier@caritas-
rheinsieg.de  
 
Консультація біженців 
Вул. Wilhelmstraße 155-157, 53721 
Siegburg 
Tel.: 02241/1209672, 0152/22845461 
daniel.froembgen@caritas-rheinsieg.de 
 
Diakonie поради для біженців у 
районі Рейн-Зіг на правому березі 
Рейну 
Вул. Ringstraße 2, 53721 Siegburg 
тел.: 02241/2521533, 02241/2521534 
fluechtlingsberatung@diakonie-sieg-
rhein.de  
 

Caritasverband Rhein-Sieg e.V. 
Консультація по питаннях біженців 
та міграції 
Процедура надання 
притулку/імміграційне 
законодавство/ охорона здоров‘я та 
воз‘єднання сім‘ї 
Вул. Wilhelmstraße 155-157, 53721 
Siegburg 
тел.: 02241/1209306, 02225/992422 
maria-elisabeth-vieten@caritas-
rheinsieg.de 

Міграційні поради для дорослих 
мігрантів у районі Рейн-Зіг на 
правому березі Рейну 
Вул.Ringstraße 2, 53721 Siegburg 
тел.: 02241/2521537 
migrationsberatung@diakonie-sieg-
rhein.de 
Kurdische Gemeinschaft Siegburg 
Вул.Lindenstraße 58, 53721 Siegburg 
тел.: 02241/1691861, 0177/3379442 
mbe@kurdische-gemeinschaft.de 
 
Молодіжна міграційна служба в 
районі Рейн-Зіг на правому березі 
Рейну 
Вул. Frankfurter Straße 90, 53721 
Siegburg 
тел. 02241/12727-27/23 
тел. 0151/16154833 
 
Integrationsrat Stadt Sankt Augustin 
тел.: 0178/6766816, 
unal06@hotmail.de  
 

 

 

 

 

 

  

mailto:maya.pfitzenmaier@caritas-rheinsieg.de
mailto:maya.pfitzenmaier@caritas-rheinsieg.de
mailto:daniel.froembgen@caritas-rheinsieg.de
mailto:fluechtlingsberatung@diakonie-sieg-rhein.de
mailto:fluechtlingsberatung@diakonie-sieg-rhein.de
mailto:maria-elisabeth-vieten@caritas-rheinsieg.de
mailto:maria-elisabeth-vieten@caritas-rheinsieg.de
mailto:migrationsberatung@diakonie-sieg-rhein.de
mailto:migrationsberatung@diakonie-sieg-rhein.de
mailto:mbe@kurdische-gemeinschaft.de
mailto:unal06@hotmail.de
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6. Cоціальне консультування 

Lotsenpunkt в Sankt Augustin 
консультація та супровід до органів 
влади/заповнення заяв/ 
життєзабезпечення  

Вул. Pfarrweg 9, 53757 Sankt Augustin 
тел.: 015122362281, 
lotsenpunkt@katholisch-sankt-
augustin.de 

https://katholisch-sankt-
augustin.de/einrichtungen/caritas/lotse
npunkt/  

Sozialdienst katholischer Frauen für 
Bonn und Rhein-Sieg-Kreis e.V. 

Соціальні консультації для жінок та 
їх сімей. 

Вул. Hopfengartenstraße 16, 53721 
Siegburg, тел.: 02241/958046 

info@skf-bonn-rhein-sieg.de  

 

 
Сім'ї, які проживають в наданому містом житлі, можуть звертатися зі своїми 
проблемами до консультаційного центру з питань виховання. Для полегшення 
спілкування вам знайдуть і нададуть перекладачів. Також є можливість, щоб 
колеги з консультаційного центру з питань виховання прийшли в наданий містом 
гуртожиток. 
 
Контакт: 
Консультаційний центр для батьків, дітей та підлітків 
Eibenweg 2, 53757 Sankt Augustin 
тел.: 02241/28482, E-Mail: familienberatung@sankt-augustin.de  
 
Години роботи: 
Понеділок – пʼятниця 8.30 – 12.30 год. 
Понеділок – четвер 13.30 – 17.00 год. 
За попередньою домовленістю можливі консультації також в інший час. 

7. Мобільність  

Припиняється режим безкоштовного проїзду для біженців з України 
Українські біженці до цього часу могли безкоштовно користуватись автобусами та 
потягами. Зараз федеральний уряд вжив заходів для підтримки біженців у рамках 
базового матеріального забезпечення. Фінансова допомога також стосується 
користування громадським транспортом. Це означає, що безкоштовний проїзд у 
регіональному та місцевому транспорті закінчується 31 травня 2022 року. Надалі 
як значно дешевша альтернатива звичайному квитку на проїзд пропонується 
квиток вартістю 9 євро, який запровадили з 1 червня 2022 року. Проте проїзд для 
українських школярів і надалі залишиться безкоштовним. 

mailto:lotsenpunkt@katholisch-sankt-augustin.de
mailto:lotsenpunkt@katholisch-sankt-augustin.de
https://katholisch-sankt-augustin.de/einrichtungen/caritas/lotsenpunkt/
https://katholisch-sankt-augustin.de/einrichtungen/caritas/lotsenpunkt/
https://katholisch-sankt-augustin.de/einrichtungen/caritas/lotsenpunkt/
mailto:info@skf-bonn-rhein-sieg.de
mailto:familienberatung@sankt-augustin.de
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https://www.rsvg.de/news/detail/230-ukrainische-gefluechtete-koennen-oepnv-im-
vrs-gebiet-kostenlos-nutzen  

Інформацію щодо квитка за 9 євро (9-Euro-Ticket) Ви знайдете тут: 
https://www.rsvg.de/neuneuro 
 
Школярки та школярі з України отримують у школах відповідну довідку. Цю 
довідку можна скопіювати та надати дітям, щоб вони могли показувати її як 
підтвердження під час перевірок в автобусах та поїздах. 

8. Діти, молодь і сім‘ї 

Для дітей, молоді та сімей є різноманітні установи та пропозиції по всьому місту 
Занкт Августін. 

8.1 Підтримка та супровід сімей: 

Bezirkssozialdienst: коли сім'ям потрібна допомога або дітям потрібен захист 
Хочете знати, де ви та ваша родина можете отримати підтримку? Вам менше 18 
років і ви приїхали до Німеччини самі? Хочете поговорити про проблеми? Ви 
можете звернутися в Bezirkssozialdienst: Тел..: 02241/243-678, 
bsd-bereitschaft@sankt-augustin.de або до поліції. 
 
Допомога постраждалим, травмованим дітям, підліткам та їх родинам 
Психосоціальна допомога та терапевтична підтримка постраждалим сім`ям з зони 
воєнних дій. Контакт: 
Тел.: 02241/284-82, 
Eibenweg 2, Sankt Augustin 53757, familienberatung@sankt-augustin.de 
 
Допомога зі школою та роботою 
Вам 15-27 років і вам потрібна інформація? Jugendberufshilfe: 
Kerstin Krey, тел.: 02241/243424, kerstin.krey@sankt-augustin.de 
Jessica Linden, тел.02241/243474, jessica.linden@sankt-augustin.de 
 
Ви вагітні? У вас є немовля чи маленькі діти? 
Ви можете отримати пораду та підтримку тут: рання допомога 
Marika Bast, тел.: 02241/243-472, fruehehilfen@sankt-augustin.de 

8.2 Відвідування дитячого садка (KiTA) та школи 

Питання щодо догляду за дитиною 

Дошкільне навчання 

Virginia Breuer, тел.: 02241/243-554, virginia.breuer@sankt-augustin.de 

https://www.rsvg.de/news/detail/230-ukrainische-gefluechtete-koennen-oepnv-im-vrs-gebiet-kostenlos-nutzen
https://www.rsvg.de/news/detail/230-ukrainische-gefluechtete-koennen-oepnv-im-vrs-gebiet-kostenlos-nutzen
https://www.rsvg.de/neuneuro
mailto:bsd-bereitschaft@sankt-augustin.de
mailto:familienberatung@sankt-augustin.de
mailto:kerstin.krey@sankt-augustin.de
mailto:jessica.linden@sankt-augustin.de
mailto:fruehehilfen@sankt-augustin.de
mailto:virginia.breuer@sankt-augustin.de
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8.3 Питання щодо школи 

Запис до школи 

Сім'ї біженців з України зі своїми дітьми шкільного віку можуть звернутися або до 
управління шкільної освіти (Schulamt), або безпосередньо до керівництва 
початкової школи, щоб записати до неї дитину. Керівництво початкової школи 
потім саме зв’яжеться з відділом освіти. 

Тут ви знайдете огляд і додаткову інформацію: https://www.sankt-
augustin.de/familie-soziales/schule-bildungsplanung/ 

Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся: 
Rabea Lindlar, тел.: 02241/243-669,r.lindlar@sankt-augustin.de 

8.4 Ігри, вільний час та пропозиції для відпочинку для дітей та молоді. 

У молодіжних закладах працівники закладів не лише роблять можливим 
проведення дозвілля, але й є контактними особами, якщо у дітей є певні питання 
чи проблеми, вони також є посередниками щодо пропозицій допомоги. 
Відвідування дитячих та юнацьких клубів безкоштовне. Додаткову інформацію ви 
знайдете за лінком: https://www.sankt-augustin.de/kultur-freizeit/freizeitangebote-
fuer-kinder-und-jugendliche/  

Список дитячо-юнацьких закладів

Район міста Birlinghoven 

Kinder- und Jugendtreff у 
Спортивному центрі Бірлінгховена 
вул. Am Pleistalwerk 43 

Години роботи: 

Вівторок, четвер і п'ятниця: 

 З 15:00 до 19:00 години 
середа : з 16:00 до 19 :00 

Тел.: 02241/2019760 

birlinghoven@jugendzentrum-hotti.de 
http://www.hotti-ev.de 

 

 

 

Район міста Buisdorf 

Der Kinderschutzbund (DKSB) у Sankt 
Augustin 
тел.: 02241/28000, 
info@kinderschutzbund-sankt-
augustin.de 

Район міста Hangelar 

кафе Angelspoint 
При євангельській церкві 45 (у 
будинку євангельської церкви) 

Години роботи: 

Понеділок і четвер: з 15:00 до 18:30 

 

 

https://www.sankt-augustin.de/familie-soziales/schule-bildungsplanung/
https://www.sankt-augustin.de/familie-soziales/schule-bildungsplanung/
mailto:r.lindlar@sankt-augustin.de
https://www.sankt-augustin.de/kultur-freizeit/freizeitangebote-fuer-kinder-und-jugendliche/
https://www.sankt-augustin.de/kultur-freizeit/freizeitangebote-fuer-kinder-und-jugendliche/
mailto:birlinghoven@jugendzentrum-hotti.de
http://www.hotti-ev.de./
mailto:info@kinderschutzbund-sankt-augustin.de
mailto:info@kinderschutzbund-sankt-augustin.de
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Verein zur Förderung der 
Jugendeinrichtungen у місті Sankt 
Augustin 
тел: 0173/9704257 і 0177/8383353 

Район міста Майндорф (Meindorf) 

Offene Tür (OT) Meindorf 
вул. Liebfrauenstraße 21 

Години роботи: 
Понеділок та середа: з 15:00 до 18:00, 
Katholische Jugendagentur Bonn 
gGmbH, тел.: 02241/314646  

Район міста Menden 

Café Leger 
вул. Siegstraße 127 

Години роботи: 
Понеділок – п’ятниця: з 15:00 до 19:00 
Понеділок, вівторок і четвер: з 13.30 
до 15.00, допомога з виконанням 
домашніх завдань (після реєстрації) 

тел.: 02241/926633, info@cafe-leger.de 
www.hotti-ev.de 

HOTTI Spielezentrum Rhein-Sieg 
вул.Burgstraße 23 
Години роботи: 
Ігровий вечір: кожного 1-го четверга 
місяця з 19:00 
Вечір Werwolf : кожного 1-ї (на місці) і 
2-ї середи (онлайн) місяця з 19:30 
тел: 02241/2019751 
 
HOTTI Johannesstraße 
Дитячий та підлітковий клуб 
вул.Johannesstraße 5a 
Графік роботи: з понеділка по 
п’ятницю: з 14:00 до 20:00 
тел: 02241/2019730 

johannesstrasse@jugendzentrum-
hotti.de 

Offene Tür (OT) im (Juheisa Menden) 
вул.Kirchstraße 6a 
Години роботи: 
Вівторок та середа: з 16:00 до 20:00 
П’ятниця: з 15:00 до 19:00 
Katholische Jugendagentur Bonn 
gGmbH 
тел.: 02241/314646, www.kja-bonn.de 

T-Stube 
євангельська церква у Мендені 
Вул. Von-Galen-Str. 28 
Години роботи: 
Четвер: з 19:00 до 21:30 
євангельська церква у Мендені та 
Майндорф 
Tel: 02241/312160, www.ev-
menden.de/t-stube/ 
 
Район міста Mülldorf i Ort 

Abenteuerspielplatz Ankerplatz 
вул.Wellenstraße 18 
Години роботи: 
Зима: з вівторка по п’ятницю: з 14:00 
до 18:00 
Влітку: з вівторка по п’ятницю: з 14:00 
до 19:00 
Цілий рік по суботах: з 12:00 до 18:00 
Jugendfarm Bonn e.V. 
тел.:0228/629879550 
ankerplatz@jugendfarm-bonn.de 
 
Quartiersbüro Ankerstraße 
вул. Ankerstraße 19 
Пропозиції для дітей та молоді:  
Четвер: 15:00 - 19:00 Рухливі ігри на 
ігровому майданчику  
Вул. Ankerstraße або Schiffsstraße 

mailto:info@cafe-leger.de
http://www.hotti-ev.de/
mailto:johannesstrasse@jugendzentrum-hotti.de
mailto:johannesstrasse@jugendzentrum-hotti.de
http://www.kja-bonn.de/
http://www.ev-menden.de/t-stube/
http://www.ev-menden.de/t-stube/
mailto:ankerplatz@jugendfarm-bonn.de
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Quartierssozialarbeit Mülldorf-Nord 
(Ankerstraße) 
Diakonie an Rhein und Sieg, Nico Dreuw 
Тел. 0160/5546258 
dreuw@diakonie-sieg-rhein.de 
www.diakonie-sieg-
rhein.de/zusammen-im-quartier 
 
Jugendzentrum 
вул. Bonner Straße 104 
Години роботи: 
Понеділок – п’ятниця: з 14:30 до 19:00 
Місто Sankt Augustin 
Sarah Roßbach, Ralf Ulrich, Roland 
Kaisers 
тел.: 02241/8981002 
jugendzentrum@sankt-augustin.de 
 
Startbahn 
вул. Gartenstraße 26-30 
Години роботи: 
Вівторок і четвер: з 16:00 до 18:00 в 
основному допомога з домашнім 
завданнями 
Der Kinderschutzbund (DKSB) 
Ortsgruppe Sankt Augustin 
тел.: 02241/28000 
info@kinderschutzbund-sankt-
augustin.de 
www.dksb-sankt-augustin.de/ 
 
SonderBar 
в Evangelischen Gemeindezentrum 
Mülldorf, Dietrich Bonhoeffer Haus 
вул.Dietrich-Bonhoeffer-Str. 39 

Для молоді віком від 13 років: 
Понеділок: з 18:00 до 22:00, двічі на 
місяць у п’ятницю: з 19:00 до 22:00.  

Для дітей (від 6 до 12 років): п’ятниця: 
з 16:00 до 18:00 

Євангельська парафія Занкт Августіна  
Райони Нідерпляйс і Мюльдорф 
(Niederpleis und Mülldorf) 
тел.: 0176/92440091 
www.ev-kirche-
niederpleis.de/angebote/kinderjugend 
 
Район міста Niederpleis 

Spielstube Niederpleis 
вул.Cranachstraße 15 
Години роботи: 
З понеділка по п’ятницю: з 12:00 до 
18:00 (допомога з домашніми 
завданнями до  
14:00)  
Angela Lessmann 
Тел.: 02241/8981033 
spielstube@freenet.de 
 

Stadtteilwohnung Niederpleis 
Вул. Am Engelsgraben 2-18 
Години роботи: 
Понеділок - четвер: з 13:00 до 18:30, 
п'ятниця: з 13:00 до 17:30 
Місто Sankt Augustin 
Ute Braun i Dilara Karaca 
тел.: 02241/8981096 
Mobil: 0160/5851141 i 0160/6280339 
ute.braun@sankt-augustin.de 
dilara.karaca@sankt-augustin.de  
 

http://corinna.reschat@jugendfarm-bonn.de/
http://www.diakonie-sieg-rhein.de/zusammen-im-quartier
http://www.diakonie-sieg-rhein.de/zusammen-im-quartier
mailto:jugendzentrum@sankt-augustin.de
mailto:info@kinderschutzbund-sankt-augustin.de
mailto:info@kinderschutzbund-sankt-augustin.de
http://www.dksb-sankt-augustin.de/
http://www.ev-kirche-niederpleis.de/angebote/kinderjugend
http://www.ev-kirche-niederpleis.de/angebote/kinderjugend
mailto:spielstube@freenet.de
mailto:ute.braun@sankt-augustin.de
mailto:dilara.karaca@sankt-augustin.de
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9 Щеплення 

Рекомендації щодо вакцинації: 

Для дітей (0-12 років) Для підлітків ( 12-17 
років) 

Для дорослих 

Diphtherie 
FSME (Frühsommer-
Meningoenzephalitis) 
Grippe (Influenza) 
Hepatitis B 
Hib (Haemophilus influenzae 
B) 
HPV (Humane 
Papillomaviren) 
Keuchhusten (Pertussis) 
Masern 
Meningokokken 
Mumps 
Pneumokokken 
Polio (Kinderlähmung) 
Rotaviren 
Röteln 
Tetanus (Wundstarrkrampf) 
Windpocken (Varizellen) 
Kombinationsimpfstoffe 

Grippe (Influenza) 
Hepatitis B 
HPV (Humane 
Papillomaviren) 
Keuchhusten (Pertussis) 
Masern 
Mumps 
Polio (Kinderlähmung) 
Röteln 
Tetanus 
(Wundstarrkrampf) 
Windpocken (Varizellen) 
Kombinationsimpfstoffe 

Diphtherie 
FSME (Frühsommer-
Meningoenzephalitis) 
Grippe (Influenza) 
Gürtelrose (Herpes zoster) 
Keuchhusten (Pertussis) 
Masern 
Pneumokokken 
Polio (Kinderlähmung) 
Röteln 
Tetanus 
(Wundstarrkrampf) 
 
Для вагітних  
Grippe (Influenza) 
Keuchhusten (Pertussis) 

Джерело: https://www.impfen-info.de/wissenswertes/wie-impfempfehlungen-
zustande-kommen/  

Закон про захист від кору (Masernschutzgesetz) 

Відповідно до Закону про захист від кору, батьки повинні підтвердити, що їхні діти 
отримали щеплення проти кору, рекомендовані Постійною комісією з вакцинації 
(Ständigen Impfkommission (STIKO)), перш ніж увійти до громадського закладу, 
такого як дитячий садок чи школа. 

Додаткову інформацію про Закон про захист від кору можна знайти на веб-сайті: 
www.masernschutz.de 

(Quelle: https://www.impfen-info.de/impfempfehlungen/fuer-kinder-0-12-jahre/) 

 

 

https://www.impfen-info.de/wissenswertes/wie-impfempfehlungen-zustande-kommen/
https://www.impfen-info.de/wissenswertes/wie-impfempfehlungen-zustande-kommen/
http://www.masernschutz.de/
https://www.impfen-info.de/impfempfehlungen/fuer-kinder-0-12-jahre/
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9.1 Корона - Вакцинація 

Бажаєте зробити щеплення від коронавірусу? 

Один з центрів вакцинації розташований у торговому центрі 

huma в Sankt Augustin. 

Без попереднього запису: вівторок – субота: з 12:00 до 18:00.  

При потребі, зв’яжіться з Frau Hülse: 

Тел.: 02241/243-333, nicole.huelse@sankt-augustin.de  

 

Додаткову інформацію про щеплення та інфекційні захворювання українською 
мовою можна знайти за посиланням: 
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/materialien-auf-ukrainisch/#c16663 

10. Де я можу знайти медичні центри та лікарні? 

У разі невідкладної медичної допомоги телефонуйте за номером екстреної 
допомоги 112. 

Медичні центри та лікарні: 
Медичний центр у Menden 
Вул.Burgstraße 5, 53757 Sankt Augustin 
 
Групова практика Thomas у Menden 
Вул. Mittelstraße 111, 53757 Sankt 
Augustin 
 
Медичний заклад у центрі 
Вул.Markt 71, 53757 Sankt Augustin 
 
Медичний заклад у Mülldorf 
Вул.Am Lindenhof 2, 53757 Sankt 
Augustin 
 
Доктор мед. Hans Josef Leyendecker 
(Birlinghoven) 
Вул.Birlinghovener Str. 8, 53757 Sankt 
Augustin 
 
Загальна практика у Sankt Augustin 
Stefanie Junglas (Buisdorf) 
Вул.Oberdorfstraße 38, 53757 Sankt 
Augustin 

Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. 
Ludwig, Dr. Fuchs-Römer, Dr. Franken 
(Hangelar) 
Вул.Kölnstraße 105, 53757 Sankt 
Augustin 
 
Доктор мед. наук Josef Hartmann 
Спеціаліст з педіатрії та молодіжної 
медицини (Niederpleis) 
Вул. Niederpleiser Str. 87, 53757 Sankt 
Augustin 
 
Дитяча лікарня Asklepios Kinderklinik 
у Sankt Augustin 
Вул.Arnold-Janssen-Straße 29, 53757 
Sankt Augustin 
 
Siegburg med 
Вул.Wilhelmstraße 55, 53721 Siegburg 
 
Helios Klinikum Siegburg 
Вул. Ringstraße 49, 53721 Siegburg 

mailto:nicole.huelse@sankt-augustin.de
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/materialien-auf-ukrainisch/#c16663
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Прийоми за спеціальністю та індивідуальні прийоми можна знайти за лінком: 

https://patienten.kvno.de/praxissuche 

 

 
Kinderklinik Sankt Augustin 
Tel.: 02241/249-0 
Arnold-Janssen-Straße 29, 53757 
 
 

 
 

 

Лікарська практика для дітей та 
підлітків 
Доктор мед. Stephanie Bischof, 
вул. Arnold-Janssen-Str. 21, 53757 Sankt 
Augustin, Тел.: 02241 336699 

 дві лікарки, які володіють 
російською мовою 

 пропонують адресну допомогу 
дітям-біженцям 

  

https://patienten.kvno.de/praxissuche
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11. Медична допомога біженцям з України 

Громадяни України, які ще не отримали Fiktionsbescheinigung / 
Aufenthaltserlaubnis в міграційній службі, можуть звернутися до міської служби 
соціального захисту населення за медичною допомогою відповідно до Закону про 
допомогу для шукачів притулку. 

Українські біженці, які отримують допомогу в центрі зайнятості (Jobcenter), 
застраховані через центр зайнятості. 

12. Обстеження на туберкульоз 

Відповідно до Закону про захист від інфекцій, біженці, які перебувають у 
комунальних приміщеннях, зобов’язані пред’явити медичну довідку про 
відсутність ознак заразного туберкульозу легень. Ті, хто проживає в приватних 
оселях, таку довідку не потребують. 

13.  Де я можу знайти продуктові магазини? 

Ви можете робити покупки тут:

Район міста Mülldorf 

Lidl 

Вул.Bonner Str. 137, 53757 Sankt 
Augustin 

ALDI SÜD 

Вул.Einsteinstraße 14 - 16, 53757 Sankt  

Augustin 

DM  - Магазин парфюмерно-
аптекарських товарів (у ТЦ HUMA) 

Вул.Rathausallee 16, 53757 Sankt 
Augustin 

Müller – Магазин парфюмерно-
аптекарських товарів (у ТЦ HUMA) 

Вул.Rathausallee 16, 53757 Sankt 
Augustin 

Магазин російських товарів 

Вул.Ankerstraße 25, 53757 Sankt 
Augustin 

Dawai Markt 

Вул.Südstraße 27, 53757 Sankt Augustin 

Auszeit– Persische Lebensmittel und 
mehr 

Вул.Wehrfeldstraße 8, 53757 Sankt 
Augustin 

Район міста Menden 

Netto 

Вул.Gutenbergstraße 1, 53757 Sankt 
Augustin 

Lidl 

Вул.Siegstraße 2, 53757 Sankt Augustin 

nahkauf Scheunemann 

Вул.Burgstraße 4, 53757 Sankt Augustin 
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Vier Jahreszeiten Natur 

Вул.Siegstraße 22A, 53757 Sankt 
Augustin 

Рaйон міста Meindorf 

PENNY 

Вул.Johann-Quadt-Straße 3, 53757 
Sankt Augustin 

Район міста Birlinghoven 

Netto 

Вул.Pleistalstraße 240, 53757 Sankt  

Augustin 

Район міста Buisdorf 

ALDI SÜD 

Вул. Im Mittelfeld 7, 53757 Sankt  

Augustin 

Netto 

Вул.Frankfurter Str. 72, 53757 Sankt  

Augustin 

Район міста Ort 

Hit 

Alte Heerstraße 53, 53757 Sankt 
Augustin 

ALDI SÜD 

Вул.Alte Heerstraße 64, 53757 Sankt 
Augustin 

DM  - Магазин парфюмерно-
аптекарських товарів  

Вул.Alte Heerstraße 56, 53757 Sankt 
Augustin 

 

Район міста Niederpleis 

REWE 

Вул.Schulstraße 5, 53757 Sankt 
Augustin 

DM  - Магазин парфюмерно-
аптекарських товарів  

Вул.Schulstraße 7, 53757 Sankt 
Augustin 

Netto 

Вул.Am Engelsgraben 24, 53757 Sankt 
Augustin 

Ekobay Supermarkt 

Вул.Am Engelsgraben 20-22, 53757  

Amana 

Вул.Am Engelsgraben 2-8, 53757 Sankt  

Augustin 

Район міста Hangelar 

EDEKA Höner 

Вул.Kölnstraße 124, 53757 Sankt 
Augustin 

Beeomarkt Hangelar 

Вул.Vilicher Str. 1, 53757 Sankt 
Augustin 
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14. Sozialkaufhäuser / Essenstafel 

Соціальні магазини: це магазини, в яких часто пропонуються вживані та 
пожертвувані товари. Соціальні магазини покликані забезпечити доступну 
купівлю споживчих товарів тривалого користування, товарів для дому та 
текстилю. 

Essenstafeln: це некомерційні благодійні організації, які роздають їжу нужденним 
або віддають її за невелику плату. 
 
Nachbarschaftshilfe e.V. Rhein-Sieg: 
Речі для дому/одяг/меблі 
https://www.nachbarschaftshilfe-ev-
rhein-sieg.de/  
Sankt Augustin-Mülldorf 
Вул.Bonner Straße 105, 53757 Sankt 
Augustin, тел.: 02241/9289-0 
 
Sankt Augustin - Hangelar 
Вул.Eifelstraße 6, 53757 Sankt Augustin 
тел.: 02241/9328210 
 
Sankt Augustin - Buisdorf 
Вул.Ringstraße 88, 53757 Sankt 
Augustin, тел.: 02241/9766615 
 
Die Kleiderstube der Caritas Menden 
Вул.Kirchstraße 14, 53757 Sankt 
Augustin 
Графік роботи: вівторок 10:00-
13:00/четвер 14:00-17:30 
Додаткові години роботи для 
українських біженців: вівторок, 14-16 
годин 
 
fairpunkt Siegburg (Diakonie)  
Дешеві б/у речі 
Соціальний магазин та склад меблів  
Графік роботи: з понеділка по 
п’ятницю з 10:00 до 16:00 
Вул.Händelstraße 11, 53721 Siegburg 

тел.: 02241/9591696 
 
Brauchbar - Das Sozialkaufhaus der 
AWO 
Schumannstr. 3, 53721 Siegburg, 
тел.: 02241/169 42 92 
brauchbar@awo-bnsu.de  
https://www.awo-bonn-rhein-
sieg.de/angebote/eingliederungshilfe-
und-arbeit/beschaeftigung-und-
therapie/sozialkaufhaus-brauchbar.html 
 
Radhaus - Die Fahrradwerkstatt 
Вул.Frankfurter Straße 53, 53721 
Siegburg 
Tel.: 02241/147305 
radhaus@awo-bnsu.de 
https://www.awo-bonn-rhein-
sieg.de/angebote/eingliederungshilfe-
und-arbeit/beschaeftigung-und-
therapie/fahrradwerkstatt-radhaus.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.nachbarschaftshilfe-ev-rhein-sieg.de/
https://www.nachbarschaftshilfe-ev-rhein-sieg.de/
mailto:brauchbar@awo-bnsu.de
https://www.awo-bonn-rhein-sieg.de/angebote/eingliederungshilfe-und-arbeit/beschaeftigung-und-therapie/sozialkaufhaus-brauchbar.html
https://www.awo-bonn-rhein-sieg.de/angebote/eingliederungshilfe-und-arbeit/beschaeftigung-und-therapie/sozialkaufhaus-brauchbar.html
https://www.awo-bonn-rhein-sieg.de/angebote/eingliederungshilfe-und-arbeit/beschaeftigung-und-therapie/sozialkaufhaus-brauchbar.html
https://www.awo-bonn-rhein-sieg.de/angebote/eingliederungshilfe-und-arbeit/beschaeftigung-und-therapie/sozialkaufhaus-brauchbar.html
mailto:radhaus@awo-bnsu.de
https://www.awo-bonn-rhein-sieg.de/angebote/eingliederungshilfe-und-arbeit/beschaeftigung-und-therapie/fahrradwerkstatt-radhaus.html
https://www.awo-bonn-rhein-sieg.de/angebote/eingliederungshilfe-und-arbeit/beschaeftigung-und-therapie/fahrradwerkstatt-radhaus.html
https://www.awo-bonn-rhein-sieg.de/angebote/eingliederungshilfe-und-arbeit/beschaeftigung-und-therapie/fahrradwerkstatt-radhaus.html
https://www.awo-bonn-rhein-sieg.de/angebote/eingliederungshilfe-und-arbeit/beschaeftigung-und-therapie/fahrradwerkstatt-radhaus.html
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Sankt Augustiner Tafel 
Sankt Augustiner Tafel збирає надлишоки продуктів харчування, щоб передати її 
нужденним. 
Arnold-Janssen-Strasse 24, 53757 Sankt Augustin 
Тел: 02241 1699870 
st.augustinertafel@skm-rhein-sieg.de 
Люди, які можуть підтвердити українське громадянство (наприклад, з 
паспортом), можуть без перешкод стати клієнтами Tafel. 
Продукти видають у вівторок та середу з 14:00 до 16:00 
Волонтери, які проводять реєстрацію та надають допомогу, працюють у вівторок 
та середу з 13:30 до 15:30. 
Продуктові пожертвування приймаються кожного 1-го понеділка місяця з 16:00 
до 19:00. https://katholisch-sankt-augustin.de/einrichtungen/caritas/tafel/ 
 

  

https://katholisch-sankt-augustin.de/einrichtungen/caritas/tafel/
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15. Робота та навчання  

 
Agentur für Arbeit 
Вул. Schumannstraße 7, 53721 Siegburg 
тел.: 0800-4555-00 
siegburg@arbeitsagentur.de 
www.arbeitsagentur.de 
Графік роботи: понеділок – п’ятниця 08.00 – 12.00 
Додатково четвер 14.00-17.00  

 

Jobcenter Rhein-Sieg 
Відділення у Sankt Augustin 

Вул.Rathausallee 10, 53757 Sankt Augustin 
тел.: 02241/39780 

jobcenter-rhein-sieg@jobcenter-ge.de 
www.jobcenter-rhei-sieg.de  

Години роботи: 
Понеділок - четвер 08.00 - 16.00 

П'ятниця 08.00-12.00 
Integration Point 
Точка інтеграції - Швидка інтеграція біженців на ринок праці є 
метою нового спільного контактного пункту агентства 
зайнятості Bonn/Rhein-Sieg, Jobcenter Rhein-Sieg та інших 
установ у Troisdorf. Це єдиний центр консультації, а також 
послуг щодо працевлаштування біженців. Контактні дані: вул. 
Sieglarer Straße 2 у Troisdorf біля ратуші. Графік роботи: 
понеділок з 14:00 до 18:00, вівторок, четвер та п’ятниця з 8:30 
до 11:00. Консультація також доступна за попереднім 
записом., Тел. 02241/95 80 20. http://www.integrationpoint.de/ 
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16. Вільний час та спорт 

Спортивне обʼєднання району Рейн-Зіг (Kreissportbund Rhein-Sieg) та його членські 
клуби хочуть підтримати людей, які втекли від війни. 
Багато клубів вже пропонують безкоштовні спортивні курси для біженців. 
Усю інформацію та пропозиції можна знайти на домашній сторінці KSB. 
Додаткову інформацію дивіться тут: 
https://www.ssv-sanktaugustin.de/ukraine-situation-informationen-und-
hilfsangebote-rund-um-den-sport/ 
 
Критий басейн у Menden 

Вул.Siegstraße 119, 53757 Sankt Augustin 
тел.: 02241/318869 
www.sankt-augustin.de/baeder 
Години роботи: 
Зачинено по понеділках 
вівторок і четвер: 06.30-08.00 і 14.00-21.00 
Середа: 14:00-21:00 
П'ятниця: 13.30-21.00 
Субота: 07.00-17.00 
Неділя: 08.00 - 18.00 
 
Бібліотека (Stadtbücherei) 
Міська бібліотека у Занкт Августіні 
Вул.Markt 1, 53757 Sankt Augustin 
тел.: 02241/243-351 
E-Mail: buecherei@sankt-augustin.de 
Години роботи: 
Понеділок і четвер: 13:00 - 19:00 
Вівторок, середа, п'ятниця: 10:00-13:00 та 15:00-18:00 
 
Музична школа (Musikschule ) 
Музична школа міста Занкт Августін 
Вул. Markt 1, 53757 Sankt Augustin 
Адміністрація: музична школа, кабінет № 252 
тел.: 02241/243-343 oder -344 
musikschule@sankt-augustin.de 
Години роботи: 
З понеділка по п’ятницю з 9:00 до 12:00 та 
Понеділок, вівторок, четвер 14:00 – 17:00 
Особливі пропозиції для дітей-біженців з України 

https://www.ssv-sanktaugustin.de/ukraine-situation-informationen-und-hilfsangebote-rund-um-den-sport/
https://www.ssv-sanktaugustin.de/ukraine-situation-informationen-und-hilfsangebote-rund-um-den-sport/
http://www.sankt-augustin.de/baeder
mailto:buecherei@sankt-augustin.de
mailto:musikschule@sankt-augustin.de
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Музична школа міста Занкт Августін пропонує дітям-біженцям з України 
безкоштовне відвідування балету та танцювальних курсів. Щоб обговорити 
можливість участі та час занять, звертайтеся, будь ласка, до начальниці відділу 
Anja Rieser: 

anja.rieser@sankt-augustin.de, Tel.: 02241/243-343 

Додаткову інформацію про культуру, дозвілля та спорт можна знайти за 
посиланням: https://www.sankt-augustin.de/kultur-freizeit/ 

17. Інформація 

Handbook Germany 

Тут ви знайдете інформацію про ситуацію на кордоні та про в’їзд і перебування в 
Німеччині. Українці, які вже перебувають у Німеччині, також можуть знайти тут 
достовірну та актуальну інформацію. 

Вся інформація також доступна українською та російською 
мовами.https://handbookgermany.de/de/ukraine-info/de.html 

Довідковий портал Федерального міністерства внутрішніх справ і Батьківщини для 
біженців з України: https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de  

18. Надзвичайні ситуації 

Служби екстреної допомоги хочуть вам допомогти! 

Рятувальні служби: пожежна команда, поліція, лікарі, швидка допомога та ін. 

Екстренний номер поліції: 110 
Пожежна/швидка допомога: 112 

Поліцейський відділок у місті Sankt Augustin, Rathausallee 2, тел. 02241/5413321 

19. Домашні тварини 

Біженці з України повинні зареєструвати привезених з собою собак і котів. На це 
вказує ветеринарна служба Rhein-Sieg-Kreis. Реєстраційну форму німецькою та 
українською мовами можна завантажити за посиланням: https://www.rhein-sieg-
kreis.de/ukraine. Ветеринарна служба Rhein-Sieg-Kreis закликає всіх біженців-
власників тварин якомога швидше надіслати заповнену форму електронною 
поштою на адресу: veterinaeramt@rhein-sieg-kreis.de. Домашніх тварин не можна 
утримувати в міських гуртожитках для біженців. 
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20. Перші кроки для біженців з України 

 

 
Реєстрація в громадській службі міста Занкт Августін (див. інформаційну 
папку - Sankt Augustin Hilft (ISAH) - Розділ 2). 
 

 

Реєстрація у відділу притулку для біженців: Підтримка біженців з України 
відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку (AsylbLG) у Санкт-
Августіні - ситуація за законом про проживання / притулку / проживання / 
фінанси (див. ISAH - Розділ 1) ukraine-asyl@sankt-augustin.de  
 

 

Подача заяви на дозвіл на проживання в імміграційний офіс у Зігбургу (Kaiser-
Wilhelm-Platz 1, 53721, Siegburg). Імміграційний офіс району Рейн-Зіг 
доступний для запитів по телефону 02241 13-3990; Будь ласка, надсилайте 
запити електронною поштою на адресу ukraine@rhein-sieg-kreis.de. Або 
поштою до району Рейн-Зіг (див. ISAH – Глава 1) 
 

 

У разі хвороби: записатися на прийом до відповідного лікаря та пред’явити 
картку медичного страхування відповідно до Закону про пільги для шукачів 
притулку (див. ISAH – Глава 11) 
 

 

Обстеження на туберкульоз: Відповідно до Закону про захист від інфекцій, 
біженці, які перебувають у комунальних приміщеннях, зобов’язані пред’явити 
медичну довідку. Ті, хто перебуває приватно, не потребують огляду (див. ISAH 
– Глава 12) 
 

 
Відкриття рахунку: (див. ISAH - Розділ 3) 
 

 
Корона - Вакцинація (див. ISAH - Розділ 12) 
 

 
Дитячий садок, відвідування школи: (див. ISAH – Розділ 8.2). Зверніть увагу на 
обов'язкові щеплення від кору (див. ISAH - Глава 9) 
 

 
Курси німецької мови та консультації для мігрантів (див. ISAH - Розділи 4 і 5) 
 

 
Реєстрація домашніх тварин (див. ISAH - Розділ 20) 
 

 
Додаткову інформацію та інформаційну папку - Sankt Augustin Hilft (ISAH) можна 
знайти на https://www.sankt-augustin.de або https://www.sankt-augustin.de/familie-
soziales/integration/hilfe- fuer -біженці-з-україни/  
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