
Дорожня картка 

для осіб, котрі 

прибули з України 

За цим законом будуть надані: 

 фінансова допомога для потреб на 
харчування та одяг, засоби по 
догляду за           здоров’ям та гігієни. 
а також для інших необхідних потреб, 

 виплати на потреби житла та 
опалення в рамках середньо 
зафіксованої                   допомоги, 

 виплати для медичного 
обслуговування за наявності гострих 
хворіб та болей, а     також послуги 
зубного лікаря, включно з наданням 
медикаментів,                               
перевязочного матеріалу та інших 
засобів, що сприяють одужанню та                       
зменшенню симптомів хворіб та їхніх 
наслідків. 

При вагітності та материнстві 
оплачуються: 

 медичний догляд, супровід вагітності 
та акушерка, 

 забезпечення медичними та 
перевязочними засобами та догляд 
при                         перебуванні у 
лікарні. 

 

4.    Ви потребуєте допомоги у пошуку 
житла? 

Якщо Ви не маєте прихистку у родичів та 
знайомих і шукаєте житло, тоді Вам 
нададуть поради щодо пошуку або 
житловий прихисток міста. 

 
Адреса   

Soziales Wohnen 
Paul- Wierich- Platz 2 
41539 Dormagen 

Кімната 1.05 

Години прийому: 

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця  
8.30 - 12 Годинник 
Четвер 14 - 18 Годинник 

Загальні відомості  
 

Детальна інформація і ви 

отримаєте підказки на нашому 

сайті за адресою  

dormagen.de/ukraine/ukrainian 



1.    Реєстрація у міській 
адміністрації  (Einwohnermeldeamt) міста 
Дормаген 

Пожалуйста, зарегистрируйтесь в местной 
администрации по прибытии. 
После регистрации вам будет выдано 
свидетельство о регистрации. Тогда 
обратитесь в иммиграционную службу. 

Адреса: 

Einwohnermeldeamt 
Paul- Wierich- Platz 2 
41539 Dormagen 

Кімната 0.38 

Години прийому: 

Понеділок  8 - 12 & 14 - 17 Годинник 
Вівторок     8 - 12 & 14 - 17 Годинник 

Середа       8 - 13 Годинник 

Четвер        8 - 12 & 14 - 17 Годинник 

П’ятниця     8 - 13.30 Годинник 
Субота за попереднім узгодженням 
(онлайн) 

2.    Юридична реєстрація у міграційній 
службі (Ausländerbehörde) 

Тут відбувається реєстрація Вашого 
перебування у Німеччині як іноземця. 
Просимо мати при собі закордонний 
паспорт або інші наявні документи 
посвідчення особистості. Тут можуть бути 
з’ясовані юридичні питання  та інформація 
щодо статусу Вашого тимчасового та 
подальшого перебування у Німеччині. 

Адреса: 

Ausländerbehörde 
Paul- Wierich- Platz 2 
41539 Dormagen 

Години прийому: 

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця  
8.30 - 12 Годинник 

Четвер 14 - 18 Годинник 

Діючі правила: 

Громадяни України можуть перебувати на 
території Німеччини протягом 90 днів за 
наявності біометричного паспорту без візи 
або iз Шенгенською візою (при паспорті 
старого зразку). Дозвіл на продовження 
перебування на максимально 90 днів буде 
надаватися міграційною службою міста. 

Подальше регулювання статусу 

перебування наразі з’ясовується на 

державному рівні і будутe обговорнe 

колегами на місцях і оприлюдненe. 

3.    Ви потребуєте фінансової 
підтримки? 

Адреса   

Soziales Wohnen 
Paul-Wierich-Platz 2 
41539 Dormagen 
Raum 1.60/1.61 
Години прийому: 

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця  
8.30 - 12 Годинник 
Четвер 14 - 18 Годинник 

Громадяни України можуть подати запит на  
допомогу  згідно § 1 абз. 1 нр. 3а закону 
про біженців (§ 1 Abs. 1 Nr. 3a) 
Asylbewerberleitsungsgesetz).  

Для этого вам нужно: 

- Регистрационное удостоверение (см. 1.) 

- Регистрация в иммиграционной службе 

(см. 2.) 

- Заявление на открытие счета в банке 

(свидетельство о регистрации + документ, 

удостоверяющий личность) 

При наличии всех необходимых 

документов можно подать заявление на 

получение льгот для лиц, ищущих 

убежища. 

При отсутствии действующего банковского 
счета услуги также могут быть оформлены 
в виде ваучеров. 

 


