
  
 
 
 

 

Прийом біженців з України – розклад роботи Відділу «Україна» 
(Ablaufplan bei der Fachstelle Ukraine) 

 

1. За телефонною лінією  06124/510-116 і 06124/510-118 або за електронною адресою 
ukraine@rheingau-taunus.de відбуватимуться роз’яснення питань громадян по імміграційному 
права, а також про соціальні виплати які передбачені законодавством Німеччини для людей які 
приїхали з України. 
Гаряча лінія працює з Понеділка по Четвер з 8.00 – 11.30, а також з 13.00 – 15.00, 
П’ятниця з 8.00 – 11.30. 
 
2. Призначення дати персональної співбесіди у відділі «Україна», ви можете призначити за 
попередньою домовленістю за вище вказаними телефонами та електронною адресою. 
 
3. Персональна співбесіда буде відбуватися тільки за попередньою призначеною датою (на 
співбесіді всі повинні носити медичну маску чи FFP-2 маску) у відділі «Україна» за Адресою:  
Fachstelle „Ukraine“          (Відділ «Україна») 
Martha-von-Opel-Weg 31  (назва вулиці і номер будинку) 
65307 Bad Schwalbach       (поштовий індекс і назва міста). 
 
Fachstelle „Ukraine“ 
Geisenheimer Str. 77/79 
65385 Rüdesheim 
 
Fachstelle „Ukraine“ 
Black & Decker-Str. 28 
65510 Idstein 
 
4. Документи які необхідно взяти з собою: 
- Закордонний паспорт або інші документи що засвідчують право проживання в Україні; 
- Свідотство про шлюб якщо воно є в наявності; 
- Свідотство про народження для дітей якщо воно є в наявності; 
 
5. Реєстрація місця проживання  і видача довідки від відповідного відділу реєстрації.   
(Необхідні документи: Закордонний паспорт чи інші документи що засвідчують особу, а також 
заповнену самим орендодавцем офіціальну форму, яку ви можете знайти за наступним 
посиланням в Інтернеті: https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMI-VII2-20151025-
SF-A002.pdf ) 
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6. У відділі «Україна» відбудеться реєстрація і перевірка прав іноземця, а також вивчення 
потреби громадянина у розміщенні, соціальній та медичній допомозі. 
 
7. Заповнення заяви на отримання дозволу на проживання з гуманітарних причин 
відповідно до параграфу 24 Закону про біженців ( ця форма  буде вам видана при попередньому 
записі на співбесіду чи ви можете її знайти за наступним посиланням: https://www.rheingau-
taunus.de/fileadmin/forms/auslaenderbehoerde/aufenthaltstitel_erteilung_antrag_6.pdf).  
 
8. Заявки надсилати за електронною адресою: ukraine-ae@rheingau-taunus.de  
або поштою:  Rheingau-Taunus-Kreis 

Ausländerbehörde 
Heimbacher Straße 7 
65307 Bad Schwalbach 

9. Пропозиції допомоги, з надання житла, можуть бути надіслані за наступною адресою: 
wohnraum_fuer_gefluechtete@rheingau-taunus.de  
 
10. Інші пропозиції допомоги можуть бути надісланні за наступною адресою: 
ukraine@rheingau-taunus.de  
 
Уточнення: біженці з України не будуть змушенні проживати в Німеччині навіть після реєстрації. 
Ви можете добровільно повернутися на батьківщину в будь-який час. Дозвіл на проживання в 
Німеччині, разом з дійсним закордонним паспортом, надає вам змогу вільно відвідувати країни 
Євросоюзу до 90 днів протягом 180 днів (тобто : кожні півроку, ви маєте право до 90 днів на 
відвідання інших країн членів Євросоюзу): 
Бельгія, Естонія, Фінляндія, Франція,Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, 
Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Австрія, Польща, Португалія, Швеція, Швейцарія, 
Словаччина, Словенія, Іспанія, Чехія і Угорщина. 
 
Станом на: 
16.03.2022 
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