Інформація для біженців з України
Шановні пані та панове!
Нижче ми хотіли б надати вам інформацію про ваше перебування в Ладенбурзі:
Ви прибули в Ладенбург і не маєте житла? Будь ласка, зверніться до міської ради
(Rathaus) міста Ладенбург, Hauptstraße 7, або за телефоном 0049-6203-70141. Тоді ми
підшукаємо для вас відповідне житло. Якщо ви прибуваєте в неробочий час або у
вихідні дні, ви повинні зв’язатися з центром первинного прийому (Durlacher Allee 100,
Karlsruhe або Patrick-Henry-Village Arrivals Center, Grasweg, Heidelberg).
Додаткову інформацію про прибуття до Німеччини можна знайти тут:
На німецькій мові: https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faqukraine.pdf;jsessionid=ED6AE97498A9147C1AF75EF04FF0D880.intranet381?__blob=publica
tionFile&v=13
На українській мові: https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraineru.pdf?__blob=publicationFile&v=11

Реєстрація та оформлення пільг згідно з законом AsylbLG
Після того, як ви знайшли квартиру в Ладенбурзі, будь ласка, зверніться до управління
громадського порядка (Ordnungsamt) міста Ладенбурга. Записатися на прийом можна з
понеділка по п’ятницю з 9:00 до 12:00 за телефоном 0049-6203-70141. Ми з радістю
допоможемо вам заповнити різноманітні заяви (пільги згідно з законом AsylbLG) та
зареєструвати вас у реєстрі населення міста Ладенбург.

Меблі та велосипеди
Якщо вам потрібні меблі для квартири, велосипед чи інші речі, ви можете знайти щось
підходяще в PRO-Reise-Mobil-Service за адресою Wichernstraße 36-40 в понеділок та
п’ятницю з 14:00 до 17:00 години.

Центр зустрічей для біженців
Місто Ладенбург – разом з асоціацією INT.AKT. e.V. та громадою євангельської церкви –
розпочали роботу центру зустрічі для біженців з України. У парафіяльній залі
євангельської церкви (вулиця - Realschulstraße 7) вам надається можливість обмінятися
думками та взяти участь у різноманітних заходах щодня з 8:00 до 19:00.

Вакцинація проти коронавірусу
Вакцинація біженців з України можлива в будь-який час у штатний час роботи у
вакцинальних базах та постійних вакцинаційних кампаніях району без попереднього
запису. Формуляри українською, англійською та російською мовами ви отримаєте на
місці.
З понеділка по п’ятницю працює мобільна вакцинаційна бригада в Service-Point Ukraine,
за адресою: Czernyring 22/12 в Heidelberg з 9:00 до 15:30.

Домашні тварини
Якщо ви привезли своїх домашніх тварин, наприклад, собак/кішок/тхорів до Німеччини
з України, будь ласка, негайно зв’яжіться з ветеринарною службою району Рейн-Неккар
(тел.: 0049-6221-522-4265, e-mail: veterinaeramt@ rhein-neckar-kreis.de, факс: 06221 5224264).
Посвідчення водія та страхування цивільної відповідальності володарів транспортних
засобів
Діючі українські посвідчення водія дійсні для виданих категорій транспортних засобів
протягом 6 місяців у Німеччині. Переклад не потрібний. По закінченню цього терміна
потрібно мати посвідчення водія, видане в Німеччині. Зазвичай для цього потрібно
скласти теоретичний і практичний іспит з водіння.
До 31 травня 2022 року німецькі автострахувальники покриватимуть збитки, завдані
незастрахованим українським автомобілем у Німеччині. У зв’язку з цим українські
автомобілі спочатку можуть їздити в Німеччині без підтвердження дійсного страхування
автоцивільної відповідальності або без спеціально оформленого полюсу закордонного
страхування. Додаткову інформацію можна отримати у Федеральному міністерстві
цифрових справ і транспорту:
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Article/K/ukraine.html
Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, зв’яжіться з відділом видачі посвідчень
водія районного управління Рейн-Неккар (Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis)
https://www.rhein-neckar-kreis.de/start/service/fuehrerscheine.html

