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Шановні зацікавлені в нашому інформаційному бюлетені для українців,
Ми надсилаємо Вам останню інформацію нижче та бажаємо Вам захоплюючого читання!
З найкращими та сонячними побажаннями,
Місто Швабах
Управління у справах людей похилого віку та соціальних питань
Контактний пункт для залучення громадян

 
 

 

 

Забезпечення передачі інформації
 

Через цю розсилку повідомляється багато
важливої інформації для біженців з України.
Будь ласка, передайте цю інформацію в своєму
колі друзів і знайомих і заохочуйте їх
підписатися на безкоштовну розсилку. Ви
можете зареєструватися на розсилку за
наступним посиланням.
 

 
 

 

 

Нове положення про термін дії
українських водійських прав
 

За посиланням нижче Ви можете ознайомитися
з новими правилами дії українських водійських
прав
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Інформація про місцевий
громадський транспорт
 

З 1 вересня 2022 року більше не існує квитка
вартістю 9 євро. Читайте тут, які є варіанти з 1

https://www.schwabach.de/de/stadtverwaltung/referat-1-interne-dienste-und-schulen/765-buergermeister-und-presseamt/766-neues-aus-dem-buergermeister-und-presseamt/10894-newsletter-ukraine.html
https://www.schwabach.de/images/referate/referat_2/Buergerengagement/2022-08_G%C3%BCltigkeit_ukrainische_F%C3%BChrerscheine-Neuregelung.pdf
http://www.schwabach.de/de/
https://login.mailing-point.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/777
http://www.schwabach.de/
https://stadtplan.schwabach.de/


 
Weiterführende Informationen zum
öffentlichen Personennahverkehr ›  

 Energiespartipps ›  

Corona- Schutzimpfung ›

 Weiterführende Informationen ›  

вересня 2022 року. 

 

 
 

 

 

Інформаційна зустріч у Haus der
Begegnungen
 

Інформаційна зустріч у Haus der Begegnungen
27.09.2022 з 14 до 16 години
Коло загальних запитань і відповідей з
працівниками Управління у справах людей
похилого віку та соціальних питань
Зверніть увагу: наступна дата інформаційної
зустрічі – 18 жовтня 2022 року з актуальною
інформацією від державного шкільного органу
 
 
 

 
 

 

 

Поради щодо енергозбереження
 

Енергозбереження – важливе завдання для
всіх, кожен може і повинен зробити свій внесок!
 

 
 

 

 

Інформація про щеплення від
коронавирусу
 

За наступним посиланням Ви знайдете
актуальну інформацію про щеплення від
Корони. 
 
 

 
 

 

 

Розшукуються свідки воєнних
злочинів в Україні

 

Органи кримінального переслідування
Німеччини та Міжнародний кримінальний суд
(ICC) разом с Україною та іншими країнами
розпочали розслідування війни в Україні.
У Німечинні також шукають можливих свідків та
/або жертв для кримінального переслідування
воєнних злочинів. 

 

https://www.schwabach.de/images/referate/referat_2/Buergerengagement/2022-09_Informationen_zum_%C3%B6ffentlichen_Personennahverkehr.pdf
https://www.schwabach.de/images/referate/referat_2/Buergerengagement/Energiespartipps_Ukrainisch.pdf
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfen/#ukraine
https://www.schwabach.de/images/referate/referat_2/Buergerengagement/2022-08_Zeugen_von_Kriegsverbrechen_gesucht.pdf


 
Додаткова інформація про

страхування відповідальності ›  

Datenschutzhinweise ›

 
 

 
 

 

 

Оформлення страхування цивільної
відповідальності
(Haftpflichtversicherung)
 

Біженці з України, які проживають у німецьких
приймаючих сім'ях, включені до страхування
відповідальності. Всі інші біженці з України
повинні самостійно оформити страхування
цивільної відповідальності. 
 

 
 

 

 

Datenschutzhinweise der Stadt Schwabach
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) über den
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten.
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https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/weitere-versicherungen/private-haftpflichtversicherung-auch-fuer-fluechtlinge-ein-muss-12850
http://www.schwabach.de/de/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung/termine-und-infos/6486-datenschutzhinweis.html
https://login.mailing-point.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/777
https://login.mailing-point.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/777
https://login.mailing-point.de/optout/Optout/test/19864/777/1/0

