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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ 

У ПРИВАТНИХ КВАРТИРАХ 

Щиро вiтаэмо в Констанцi! 

Для усiх приватно проживаючих бiженцiв з Украiни районне управлiння Констанца пiдготувало пiдготувало 
iнформацiйного листа. Вiн повинен дяти як iнформацiйна пiдтримка для стартування у Констанцi. Тут е 
важлива iнформацiя до перших крокiв проживання,утримання та багато iнших вiдповiдей. Якщо у вас 
виникли додаткові запитання, будь ласка, надішліть електронний лист на Ukraine@LRAKN.de . 

Kрок 1: Зареєструватися в Офісі 
громадянина (Bürgerbüro) 

 

Всі біженці з України повинні зареєструватися в 
муніципалітеті або місті, де вони проживають. 
Для призначення зустрічей слід звертатися до 
відповідних офісів громадян або ратуші 
муніципалітетів. Підтвердження орендодавця 
та паспорт необхідно принести на прийом. 
Підтвердження орендодавця можна знайти 
тут:  
BMI-VII2-20151025-SF-A002.pdf 
(verwaltungsvorschriften-im-internet.de) 
 

Kрок 2: Імміграційна служба 

(Ausländerbehörde) 

Укранськi громадяни можуть знаходитися без вiзи у 

Нiмеччинi до 90 дiб. По закiнченнi цього строку 

можливо отримати дозвiл ще на 90 дiб. Однак також 

можна подати заяву на отримання посвідки на 

проживання, яка діє протягом більш тривалого 

періоду часу на підставі спрощеної процедури для 

біженців з України відповідно до § 24 Закону про 

проживання (AufenthG) з відповідною анкетою. 

У областi Констанц юрисдiкцiя подiляеться по мiсту 

проживання. Для всіх міст і муніципалітетів району, 

крім міст Констанц, Сінген і Радольфзелл, 

відповідальність за управління іноземцями несе 

відповідальний орган з питань іноземців. 

Посилання на органи влади: 

 

Мicто Констанц  

 +49 7531 900-0      

 auslaenderamt@konstanz.de  

 

 
Мiсто Зiнген  

  +49 7731 85-587 

auslaenderbehoerde@singen.de 
 

 

Мiсто Радольфцель  
 +49 7732 81-145 
 auslaenderamt@radolfzell.de 
 
 
Район Констанц  
 +49 7531 800-1766 
 auslaenderwesen@LRAKN.de 

Kрок 3: Соціальний платіж 
 
Українські біженці можуть подати заявку на 

отримання допомоги для забезпечення 

життєдіяльності. Більш детальну інформацію та 

форму заявки можна знайти у вкладці 

«Грошові виплати/соціальні виплати» за 

адресою: Ukraine | Landkreis Konstanz (lrakn.de)  
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Підтримка через інтеграційні управлінські 
та міграційні консультаційні центри  
Центри інтеграції та консультування з питань 

міграції підтримують біженців у їхніх заявках, 

таких темах, як освіта та мова, робота, житло, 

охорона здоров'я, фінанси та соціальна участь.  

Integrationsmanagement - Landkreis Konstanz 

(integreat.app) 

 

 

 

 

 

Migrationsberatung (ab 27 Jahren) - Landkreis Kon-
stanz (integreat.app) 

Право притулку для громадян України  
Громадянам України рекомендується утриматися 

від подання заяви на отримання статусу біженця в 

цей час.  

Заяви на отримання статусу біженця все ще 

можливі, і їх можна в будь-який час подати до 

відповідального органу з питань іноземців. Проте 

процедура надання притулку призупиняється на 

період дії дозволу на проживання відповідно до § 

24 AufenthG. Відповідальний орган з питань 

іноземців можна знайти на другому кроці 

інформаційного листа.  

Веб-сайт з інтеграційного менеджменту та 
Integreat  
На інтеграційній домашній сторінці району 
Констанца ви можете знайти актуальну 
інформацію з району Констанца на тему міграції 
та інтеграції. Тут представлені теми як робота, 
мова, освіта та інші інтеграційні теми. Сайт є 
багатомовним.  
Сторінку інтеграційного менеджменту можна 
знайти тут:  
Start | Integration Landkreis Konstanz (lrakn.de) 
 
 
 
 
 
Integreat - це невеликий путівник у вигляді 
мобільного додатку для всіх нових іммігрантів та 
тих, хто займається інтеграційною роботою. 
Програма призначена для полегшення інтеграції в 
Німеччині. Додаток допомагає новачкам у всіх 
повсякденних справах та пропонує підтримку, 
щоб зорієнтуватися на місцевості. Вміст програми 
доступний онлайн та офлайн:  
Landkreis Konstanz (integreat.app) 
 

Стан здоровья та вакцинацiя Багатомовну 
загальну інформацію про медичну допомогу можна 
знайти тут:  
Medizinische Versorgung (germany4ukraine.de) 
 
 
 
 
 
 
Багатомовну інформацію та контактні пункти в 
районі Констанца на тему здоров'я можна знайти 
тут:  
Gesundheit | Integration Landkreis Konstanz (lrakn.de) 
 
 
 
 
 
 
У невідкладних медичних ситуаціях, лікаря можна 
проконсультувати безпосередньо. Довідки про 
лікування для припущення про витрати на медичне 
обслуговування можуть бути видані тільки після 
того, як буде подана заявка на отримання пільг в 
рамках AsylbLG.  

Вакцинація від коронавірусу SARS-CoV-2 захищає 
від важкої хвороби COVID-19 та можливих 
наслідків. Настійно рекомендується вакцинація 
проти кору. Контактними особами тут є лікарі. 
Більш детальну інформацію можна знайти на 
домашній сторінці Ukraine | Landkreis Konstanz 
(lrakn.de) в розділі „Gesundheit und Impfen“ 
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