
Листівка для громадян України, шукаючих захисту (станом на 16.03.2022)

За законам громадяни України можуть перебувати в Федеративній Республіці Німеччина, також 
і в окрузі Куксхафену, протягом 90 днів без візи. У зв‘язку з нинішньою ситуацією в Україні наразі 
можна продовжити перебування ще на 90 днів (усього 180 днів). Це продовження також можливе для 
людей, які вже перебували в Німеччині до кризи в Україні. У разі необхідності продовження терміну 
слід зв‘язатися з відповідальними органами іміграційної служби міста Куксхафен, або до обласної 
адміністрації міста.
      
           • Всіх громадян України, шукаючих захисту, просять по прибутті на теріторію 
      міста Куксхафен та його областей зареєструватися по електронній пошті у     
      відповідальній міграційній службі. Для цього необхідно надійслати копію 
       паспорта та копію штампу про в‘їзд, а також вказати вашу адресу та контактні 
      дані  до міграційної служби.
                       
   » Якщо особа не має при собі паспорту, вона може отримати довідку,
   » яка посвідчує її особу у Генеральному Консульстві України в Гамбурзі.
   » Для цього вам потрібно звернутися до консульства за електронною 
   »  адресою : Hompage Generalkonsulat der Ukraine
    → Незалежно від цього надайте свої дані відповідальному
    → органу з питань іноземців.
   » Будь ласка, також просимо вас повідомити імміграційну службу, якщо ви 
   »  взяли з собою домашніх тварин.

Шіфдорф:
пані Мерц, Тел. 04721 66- 2083

Вюрстер Нордзікюсте:
пані Рьозе, Тел. 04721 66-2081

Бьорде Ламсштедт, Оттерндорф:
пан Візнер, Тел. 04721 66-2669

Електрона адреса імміграційної служби  
районів міста Куксхафен:
ukraine@landkreis-cuxhaven.de

Телефони та адреса електроної пошти для 
міста Куксхафен 

Пан Граубнер, Тел. 04721 700-374
пан Ріхерт, 04721 700-375
auslaenderbehoerde@cuxhaven.de 

На час перебування в областях міста 
Куксхафен

Бедеркеза:
пан Гольштайн, Тел. 04721 66-2576

Беверштедт:
пані Бьокер, Тел. 04721 66-2071

Каденберге:
пан Гаєвий, Тел. 04721 66- 2072

Хаген:
пані Хорстманн, Тел. 04721 66-2070

Геммор:
пані Перез Вістілейро, Тел. 04721 66-2084

Ланген:
пані Швьобель, Тел. 04721 66-2092

Локсштедт:
пані Імзель, Тел. 04721 66-2060

Контактні особи в імміграційних органах

https://hamburg.mfa.gov.ua/de
mailto:ukraine%40landkreis-cuxhaven.de?subject=


 • Після реєстрації вашого запиту на допомогу ви отримаєте від імміграційних органів 
    довідку про реєстрацію.

 • Отримавши довідку про реєстрацію, ви можете подати заявку на отримання пільг,  
     таких як, потреби в харчуванні, житлі, опаленні, одязі, медичних послуг, побутових товарів  
  та витратних матеріалів, а також послугах для задоволення особистих потреб 
    повсякденного життя, відповідно до положень закону про пільги для шукачів притулку.

  → Відповідний формуляр для заявки ви можете знайти за електронною адресою:
asylbewerberleistung@landkreis-cuxhaven.de 

   » Якщо вам потрібні пільги на здоров‘я, ви повинні спочатку бути зареєстровані  
       як особа, яка має право на пільги в управлінні соціальних служб департаменту 
     допомоги шукачам притулку. Звертаючись до кабінету лікаря, будь ласка,  
     повідомте їх, що ви отримуєте медичну допомогу від обласної адміністрацї  
       міста Куксхафен. Потім лікар зв‘яжеться з адміністрацією і надійшле їм листок   
      про лікування.

Юридичні обов‘язки щодо отримання пільг, відповідно до закону про пільги для шукачів 
притулку: Відділи для отримання пільг

  » Під час перебування в місті Куксхафен, в муніципалітеті Вюрстер Нордзікюсте та в  
   спільній громаді Бьорде Ламштедт, Гемор та областей міста Куксхафен. Прилегла  
     будівля реєстраційного офісу
    Schiffdorf, Nebenstelle Schiffdorf Zum Feldkamp 7, 27619 Schiffdorf
             → Тел. 04721 66-2027, 04721 66-2908

  » Під час перебування в місті Гістланд та муніципалітетах Беверштедт, Хаген, Локсштедт 
    та Шіфдорф. Філіал Шіфдорф Цум Фельдкамп 7, 27619 Шіфдорф
    Schiffdorf, Nebenstelle Schiffdorf Zum Feldkamp 7, 27619 Schiffdorf
            → Тел. 04706 41241-40, та 04706 41241-41

Після оформлення усіх документів міграційна служба призначить час зустрічі для взяття 
біометричних даних. І вже після цього ви отримаєте довідку на тимчасове перебування на 
теріторії Німеччини.

   »Отримавши цю тимчасову довідку ви получаєте:
     ■ Доступ до ринку праці (агенція з працевлаштування підтримає вас у 
       пошуку роботи) Agentur für Arbeit
     ■ Право на місце в дитячому садку чи школі
     ■ Право на возз’єднання сім‘ї

Як тільки всі важливі папери з Федеративного відомства будуть надруковані, вас своєчасно 
проінформують з імміграційної служби для отримання довідки на проживання.

Щеплення

 • Вакцінація від короновірусу дітям від 5 років проводиться безкоштовно за запитом у  
 мобільних вакцінайційх бригадах районі або у сімейного лікаря. 
              
   »Дати роботи мобільних груп вакцінації можна знайти за посиланням
     Mobile Impfteams 

 • Перевірка загального статусу щеплень та отримання інших необхідних/корисних 
щеплень також можливо за допомогою довідки про лікування від спеціальної служби 

   «Послуги для шукачів притулку».

mailto:asylbewerberleistung%40landkreis-cuxhaven.de%20?subject=
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Дитячі садки

 • З трьох до шости років кожна дитина має право на місце в дитячому садку. До шкільного 
    віку відвідування дитячого садка безкоштовно.

Школа

Після отримання довідки на тимчасове проживання діти мають право на відвідування школи.

 • Початкові школи (від 6 до 10 років)

   » Щоб зареєструватися, зверніться до початкової школи, яка 
 відноситься до вашого району. Там ви отримаєте відповідні 
реєстраційні формуляри для заповненння. По можливості 
зв’яжетеся з ними по телефону або за електронною адресою.

   » Тут ви можете знайти огляд початкових шкіл в районі Куксхафен
           Schulen im Landkreis Cuxhaven

 • Середні школи ( від 10 років)

   » Незалежно від попередньої шкільної системи/ рівня освіти 
 вашої дитини, ви можете вільно обирати рівень школ. В окрузі
 Куксхафен є молодші школи, середні школ, гімназії, школи з 

      особливими потрібностями та професійні школи.

   » Огляд усіх шкіл в районі, ви зможете знайти за посиланням: 
  Schulen im Landkreis Cuxhaven

   »  Щоб зареєструватися, зверніться до школи у відповідному 
   »  шкільному окрузі.Там ви отримаєте відповідні реєстраційні форми.
   » Якщо можливо, зв’яжіться з відповідною школою зазделегідь по 
   » по телефону або за електронною адресою. 

   » Якщо потрібен транспорт для учня, зверніться до школи.

   » Молодіжна міграційна служба міста Куксхафен також пропонує 
   » Інформацію та підтримку молодим людям у віці від 12 до 27 років. 
   » Контакти можно знайти на останній сторінці ціеї брошури.

   »  Головна контактна особа з питань відвідування школ: 
   » Зілке Беккер, Тел. 04721 66-2435, s.becker@landkreis-cuxhaven.de 

 • Якщо вам потрібна фінансова допомога на початкове спорядження (наприклад на  
 •  шкільні ранці, спортивний одяг, письмових, арифметичних та креслерських матеріалів) 
 •  вашої дитини, звертайтеся за допомогою у видділення соціальних пільг міста Куксхафен: 
 •  Тел. 04721 66-2422, b.krohn@landkreis-cuxhaven.de

   » Додаткову інформацію про переваги для освіти можете знайти
  тут: Bildung und Teilhabe 

За ціею адресою MigrantenElternNetzwerk Nds. ви можете отримати додаткову  інформацію 
про догляд за дітьми з України в Нижній Саксонії.

MigrantenElternNetzwerk Nds.

https://www.landkreis-cuxhaven.de/Themenbereiche/Schulen-Sport/Schulen-im-Landkreis-Cuxhaven/
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Допомога травмованим людям, які шукають захисту

Мережа травмованих біженців у Нижній Саксонії (NTFN) розмістила флаєр
з їх пропозицією українською та російською мовами для поточних подій. Листівка містить 
контактні дані психосоціальних центрів, а також інформацію про пропозиції, наприклад, 
години відкритої консультації або години консультаці для дітей та молоді.  

  • Листівку для завантаження та більш детальну інформацію можна знайти на веб-сайті   
    NTFN

Мовне посередництво.

З 2016 року Асоціація Карітас Куксхафен керує агенцією з надання послуг мовної медіації 
в місті та районі Куксхафена. Мовне посередництво (переклад) в Карітас Куксхафен – це 
комплекс послуг для секторів охорони здоров‘я, соціальної та освітньої сфери в окрузі 
Куксхафен і незалежна служба асоціації Карітас Куксхафен.  

                  • Бажаєте домовитися про зустріч і з мовним посредництвом?
                   Тоді зверніться до обмінного пункту в Куксхафену:
                    E-Mail: sprachmittlung@caritas-cuxhaven.de
                    Сабіна Тідеманн – Телефон: 04721 690 280
                    Понеділок – Четвер 9.30 до 16.00
                    Sprachmittlung Caritas  

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, ви також можете звернутися до 
міграційних консультаційних центрів: 

Місто Куксхафен та область:

Поради з міграційних питань для беженців, Карітас
Kirchenpauerstrasse 15, 27472 Куксхафен
Caritas Cuxhaven - Migration

Юлія Камп                                                        Уте Родекамп
Тел. 04721/69028-13.                                           Тел. 04721/69028-10
Fax.  04721/6902829.                                  Fax. 04721/6902829
yuliya.kamp@caritas-cuxhaven.de            ute.rodekamp@caritas-cuxhaven.de

Migrationsberatung für Flüchtlinge

Поради з міграційних питань для дорослих, Карітас
Kirchenpauerstrasse 15, 27472 Куксхафен

Уте Фельдт
Тел. 04721/69028-0
Fax.  04721/6902829
ute.feldt@caritas-cuxhaven.de
MBE
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Молодіжна міграційна служба, Парітетиш (для молодих людей від 12 до 27 років) Süderstein-
straße 4, 27472 Куксхафен 

Вера Никельс та Дорота Мрузек
04721 6651-50 чи 53
0178 6869636
cuxhaven.jmd@paritaetischer.de 
Jugendmigrationsdienst 

Куксхафен:

Поради з міграційних питань Нове начало, Парітетиш
Kirchenpauerstraße 1

Карола Джордан
04721 5793-22
0152 01432990
fluechtlingssozialarbeit.neustart.cuxhaven@paritaetischer.de 
Migrationsberatung Neustart 
Café Vielfalt 

Гистланд:

Поради з міграційних питань Нове началo, Парітетиш
Margaretenweg 2, 27624 Гистланд

Мануела Фритц
04745 78259-18
01778895907
fluechtlingssozialarbeit.neustart.geestland@paritaetischer.de 
Migrationsberatung Neustart

Гемор

Включно робота для біженців, Парітетиш
Industriestraße 15, 21745 Гемор

Манья Фрітцше
04771 68897011
manja.fritzsche@paritaetischer.de 
Inklusive Flüchtlingsarbeit Hemmoor 
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