
 
Військово-переміщені особи з України нижче наведена інформація є практичною 
вказівкою для громодян щодо процедур, але хочемо зазначити що ця інформація 
є тимчасовою і може швидко змінюватися через динамічну ситуацію та вимоги 
штату та федерального уряду. 
Також регулярно перевіряйте веб-сайт району Лімбург-Вайльбург: 
https://www.landkreis-limburg-weilburg.de/  
 
Найважливішу та достовірну інформацію можна знайти на веб-сайті 
Уповноваженого Федерального уряду з питань міграції, біженців та інтеграції 
(www.integrationsbeauftrage.de) та Федерального міністерства внутрішніх 
справ  (www.bmi.bund. de). Найважливіші рішення щодо наслідків війни в Україні 
там оновлюються та публікуються чотирма мовами (німецькою, українською, 
англійською, російською). 
Веб-сайт «Довідник Німеччини» (www.handbookgermany.de) також містить 
широкий спектр інформації для українців про життя в Німеччині українською та 
російською мовами. Порядок дій після прибуття в район (у разі 
розміщення/приймання в приватному житлі. 
 
 

1. Реєстрація та статус проживання: 
 

 Реєстрація у відповідальному відділі реєстрації за місцем проживання. 

 Заповніть заяву на отримання дозволу на проживання, з копією паспорта і 
відправити до районної служби у справах іноземців 

 Заяву можно завантажити на домашній сторінці  

 Правила проживання 
Тим часом для біженців з України створено спеціальне положення.  
Особи, на які поширюється дія Порядку на тимчасове проживання в Україні, 
можуть у будь-якому випадку залишатися без посвідки на проживання до 23 
травня 2022 року. 
 Вид на проживання на федеральній території. Для більш тривалого перебування 
ви можете отримати посвідку на проживання відповідно до § 24 Закону про 
проживання. Відповідні заяви можна подати неформально в письмовій формі або 
електронною поштою до імміграційних органів. Необхідно додати копії наявних 
особистих документів (наприклад, копії паспортів). 
Заява на проживання відповідно до розділу 24 Закону про проживання не веде 
до клопотання про надання притулку(біженства) а служить лише для реєстрації 
тих, хто в’їхав до країни. 
 Незважаючи на реєстрацію, військово-переміщені особи з України все ще мають 
можливість жити в приватних приміщеннях.  
У цих випадках подальшого розподілу до першого прийому в Гіссені немає. 
Контактні дані: 
Електронна пошта: 30.30@limburg-weilburg.de  
Телефон: 06431 296-529 
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Поштова адреса: 
Landkreis Limburg-Weilburg - Ausländerwesen 
Gartenstr. 1 
65549 Limburg an der Lahn 
 
Будь ласка, звертайтеся з усіма іншими запитаннями які стосуються питань, що 
стосуються законодавства про проживання, до Служби у справах іноземців.  
 
 

2. Проживання, соціальні виплати, медичне обслуговування:  
 

 Відповідно до чинного указу Федерального міністерства внутрішніх справ та 
відповідного указу Міністерства соціальних справ та інтеграції Гессен, українські 
переміщені з війни мають право на пільги відповідно до AsylbLG, якщо вони 
потребують. Це також включає право на медичне обслуговування.  

 Заява про надання пільг відповідно до Закону про пільги шукачам притулку 
також доступна на веб-сайті району. 

  Це необхідно заповнити повністю та надіслати до районного управління 
соціального захисту разом із копією посвідчення особи та реєстраційного 
свідоцтва або надіслати поштою на адресу:  
 
Landkreis Limburg-Weilburg 
- Sozialamt - 
Fachbereich Migration und Integration Gartenstr. 1 
65549 Limburg an der Lahn 
 
Під час подачі заявки рекомендується вказати контактні дані (номер телефону) 
німецькомовної контактної особи, щоб полегшити процес подачі заявки у разі 
виникнення запитань. Інформацію щодо соціального забезпечення (проживання, 
добові, медичне обслуговування) можна отримати за контактами в управлінні 
соціального захисту населення за наступними телефонами: 
 
Департамент міграції та інтеграції району Лімбурга: 
 
Контакти соціальних працівників: 
06431 296 - 461 Пані Беате Кайзер 
06431 296 - 513 Пані Хайді Блекберн 
06431 296 - 5575 Пані Чангюль Демір 
06431 296 - 467 Пан Рудольф Кнес 
06431 296 - 5539 Пані Шахла Нікравеш-Квелл  
06431 296 - 534 Пан Матіас Остер 
06431 296 - 318 Пані Мартіна Валь 
 
Контакти соціальних працівників, щодо пільг і інших соціальних послуг: 
06431 296 - 446 Містер Денніс Тіль  
06431 296 - 311 Пані Крістіна Хейланд  
06431 296 - 521 Пані Діана Лебер 
06431 296 - 544 Містер Ральф Нікель  
06431 296 - 520 - Пані Coʜя Peyш 
 



 
 
3. Житло / розміщення біженців. 
 
Громодянин які хочуть запропонувати житло, будь ласка, надішліть нам 
електронного листа за такою адресою:  
wohnraum_fluechtlinge@limburg-weilburg.de  
Будь ласка, повідомте нам свої контактні дані та інформацію про запропоноване 
житло (розташування, розмір, кількість людей, які планується розмістити тощо). 
Ви можете зв'язатися з нашими колегами за телефоном: 
06431 296 - 473 пані Юлія Фейлер  
06431 296 - 530 Пані Ніколь Фукс  
Просимо всіх хто запропонував житло набратися терпіння.  
Як тільки у нас з'являться відповідні люди, щоб задовольнити вашу пропозицію, 
ми зв'яжемося з вами. 
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