
LANDRATSAMT GREIZ  
- Jobcenter Greiz - 

 

Dr.-Rathenau-Platz 11, 07973 Greiz 
Telefon: 03661 876 9250 

Mail: jobcenter@landkreis-greiz.de 

 

Будемо раді порадити Вам! 
 

Важлива інформація для біженців з України 

 

З 1 червня 2022 року ви отримуватимете підтримку від Jobcenter, якщо у вас є посвідчення чи вид на 

проживання. Ви можете отримати фінансову підтримку та професійну консультацію. Допомагаємо 

знайти роботу. 

 

Обліковий запис 

Грошова допомога перераховується на рахунок. 

Будь ласка, повідомте нам дані свого облікового запису якомога швидше (номер IBAN). 

Якщо у вас ще немає рахунку, негайно зверніться до банку, для прикладу ощадбанку (Sparkasse), Дойче 

Банк (Deutsche Bank), Volksbank і відкрийте, будь ласка, рахунок. Будь ласка, призначте зустріч у банку і, 

будь ласка, візьміть із собою перекладача. 

Для відкриття рахунку банку потрібні наступні документи: 

- Ідентифікаційна картка/ паспорт та назва місця народження 

- довідка з імміграційного офісу 

- Свідоцтво про реєстрацію за місцем проживання 

 

У окрузі Грайц, напр. Sparkasse Gera-Greiz відкриває поточні рахунки українським біженцям. Sparkasse 

Gera - Greiz підтримується пані Пеланд з Асоціації інвалідів Greiz e.V., яка безкоштовно супроводжує 

відкриття рахунку з перекладачами. 

           Контактні дані пані Пеланд: 03661/455597, asylbetreu-lkr-greiz@gmx.de 

 

медична страховка 

Jobcenter оплачує ваше медичне страхування та страхування медсестринського догляду в рамках 

загальнообов'язкового медичного страхування. З 1 червня 2022 року ви можете обирати між різними 

страховими компаніями медичного страхування. Наразі ви зареєстровані в DAK. Якщо ви хочете змінити 

медичне страхування, зверніться до DAK та нової страхової компанії за вашим вибором. 

 

витрати на житло 

Управління соціальної допомоги покривало ваші витрати на житло до 31 травня 2022 року. Якщо ви 

бажаєте укласти свій власний договір оренди з 1 червня 2022 року, будь ласка, заздалегідь надішліть 

нам пропозицію оренди. Перевіряємо пропозицію. 

 

Jobcenter можна перерахувати орендну плату орендодавцю відповідно до вашого права на пільги. 

Просимо подати договір оренди та декларацію про переуступку. 

 

Уклавши договір оренди, ви несете відповідальність за виконання договірних зобов'язань. Якщо ви 

хочете переїхати, ви повинні самостійно дотримуватись термінів попередження та зобов’язань з 

договору оренди та надавати інформацію до Jobcenter. 

 

У вас уже є мебльована квартира і ви хочете придбати ці меблі? Ми допоможемо вам з витратами. Тоді 

ви несете відповідальність за правильне використання меблів, навіть коли рухається. 
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