
Доступн� без
проживання 

 

Для тих, хто
залишається строком
б�льше 90 дн�в (або
180), пост�йне житло,

(або) потреба у
п�дтримц� з боку

держави 

Вар�анти розм�щення
для б�женц�в з України

Де можна записатись
людям, як� шукають

притулок 
Тр�р

0651/9494-924
 

Спейєр 
06232/87676-7001

Для тих, хто залишається
на пер�од до 90 дн�в

(продовження не б�льше,
н�ж на 90 дн�в), пост�йне

житло, без потреби у
п�дтримц� з боку держави 

= туристи 

Б�ометричний паспорт,
до 180 дн�в за умов
безв�зу в шенгенськ�й
зон�. Мають подавати
зв�тн�сть п�сля 90 дн�в
=  без оформлення
дозволу на
проживання зг�дно з §
24 Закону про
проживання

Дозв�л на проживання
зг�дно з § 24 Закону
про проживання 

1.М�сце проживання 
Територ�альна громада
Герштайн-Рауен.
Необх�дно мати запис/
терм�н 

06785/79-3200

1.Дозвол на
проживання зг�дно з §
24 Закону про
проживання
(проживання � дозв�л
на роботу, проживання
в район� Б�ркенфельд)

Районна адм�н�страц�я
Б�ркенфельд, Управл�ння з
питань �ноземц�в 

пан Люб, 06782/15-310,
lueb@landkreis-birkenfeld.de
пан� Конрат, 06782/15-312,

konrath@landkreis-birkenfeld.de
пан Штокле, 06782/15-313,

a.stoeckle@landkreis-birkenfeld.de
пан� Браун, 06782/15-316,

m.braun@landkreis-birkenfeld.de

Якщо необх�дно: 
соц�альн� виплати 
(наприклад, ф�нансова
допомога на їжу, житло,
опалення, одяг, медична
страховка, осв�та тощо)

Районна адм�н�страц�я
Б�ркенфельд, управл�ння
з питань б�женц�в

пан Ранфт, 06782/15-430,
t.ranft@landkreis-birkenfeld.de

Вс�, хто бажає отримати
посв�дку на проживання
зг�дно з § 24 Закону про
проживання подає заявку та
отримує такий документ
строком на один р�к, м�сце
проживання та дозв�л на
працевлаштування в межах
району Б�нкерфельд. 
За отримання посв�дки на
проживання в�дпов�дає
Імм�грац�йне управл�ння
округу Б�ркенфельд.
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Координац�йний оф�с пропозиц�й п�дтримки
в мун�ципал�тет� Герштайн-Рхауен:

Р�карда Шнайдер-Шредер        Ян Вебер
Оф�с п�дтримки                          В�дпов�дальний 
Адм�н�стративне управл�ння    службовець
Тел.: 06785/79-1116                    Тел.: 06785/79-3409
r.schneider-schroeder@vg-hr.de  j.weber@vg-hr.de 

Акредитований перекладач:
В�ктор М�хаел�с
Спротплац 15
54483 Клейн�х
Тел.: 06536/429, 0170-3811068
Електронна пошта: info@michaelis-uebersetzungen.de

www.michaelis-uebersetzungen.de
Б�льше за запитом.

Корисн� веб-посилання:
https://mffki.rlp.de/de/startseite/ukraine-krieg/faq-zur-fluchtaufnahme-aus-der-ukraine/
https://www.asyl.net/schutzsuchende-ukraine                https://ukraine.rlp.de/de/fluchtaufnahme/
https://handbookgermany.de/de.html                             https://www.landkreis-birkenfeld.de/

Stand: 24.03.2022

 Інформац�я про реєстрац�ю м�сця проживання б�женц�в з України
 

 Загалом, вс� б�женц�, як� не лише тимчасово перебувають у громад� Герштайн-Рхаунен,
повинн� бути зареєстрован�. П�сля того, як житло було знайдено або призначено, реєстрац�ю
зазвичай потр�бно зробити протягом 2 тижн�в. Це не залежить в�д того, чи помешкання
було знайдено в �ндив�дуальному (приватному) порядку, або було надане м�сцевою владою.

 Реєстрац�я м�сця проживання також необх�дна, серед �ншого, для визначення статусу
проживання та для подання заявки на отримання соц�альної допомоги.

 При реєстрац�ї в органах м�сцевої влади необх�дно мати при соб� ориг�нали наступних
документ�в (за наявност�):

- Паспорт
      якщо немає: ID-картка (�з зав�реним перекладом з української на н�мецьку мову)
- Св�доцтво про народження/Св�доцтво про шлюб  (�з зав�реним перекладом з української    
на н�мецьку мову)
- заповнене п�дтвердження орендодавця  (можна знайти на www.vg-hr.de)
- Заповнена реєстрац�йна форма (можна знайти на www.vg-hr.de)

 Ус� особи, як� п�длягають реєстрац�ї, повинн� з’явитися особисто для реєстрац�ї. Якщо
людина не волод�є н�мецькою мовою, тод� також потр�бна присутн�сть (приватного)
перекладача.

 Для реєстрац�ї м�сця проживання обов’язково мати запис/терм�н в органах м�сцевої влади.
Телефон для отримання запису/терм�ну на реєстрац�ю: 
Тел.: 06785-79-3200. 
 З орган�зац�йних м�ркувань б�женц� можуть бути зареєстрован� лише в оф�с� Херштайну.

 Прим�тка: для документ�в лише українською мовою допускається внесення необх�дних
даних до реєстрац�йної форми перекладачем-волонтером та п�дтвердження при реєстрац�ї.
Переклади сертиф�кат�в в�д визнаного перекладача мають бути подан� якомога швидше!

Quelle: factsheet-ukraine-ji-rat.pdf
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