
Приїзд і реєстрація 
 

Якщо у вас ще немає житла вам необхідно спочатку 

зареєструватися в органі земельного прийому  біженців LABNI в 

Брамше. В LABNI прибулі зможуть зареєструватись, отримати 

перший медичний огляд і житло. 

Працівники управління соціального захисту населення районної 

адміністрації в Люхові також допоможуть вам з подальшими 

запитаннямиі: Тел.: 05841 / 120-202, -207 або -216, E-Mail: 

asyl@luechow-dannenberg.de 

 

Кожен, хто спочатку перебуває з родичами або друзями, повинен 

зареєструватися в районному відділі прописки. Через три місяці це 

навіть юридично обов'язково. Тому що тільки ті, хто зареєстрований, 

мають право на офіційну підтримку.  

Громадяни України можуть перебувати в країнах Шенгенської зони 

до 90 днів без візи і вільно пересуватися, як "туристи". Однак кожен, 

хто потребує офіційної підтримки, повинен бути зареєстрований в 

Люхов-Данненберзі і мати довідку про проживання і дозвіл на 

перебування. 

 

1) Перелік контактів реєстраційних офісів для довідок: 

 

Samtgemeinde Elbtalaue, Dannenberg, Am Markt 5, тел.: 05861 / 808-

333 (з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 12:00, по четвергах також з 

13:30 до 16:30) 

 

Samtgemeinde Gartow, Springstr. 14, тел.: 05846 / 82 11 (пн-пт з 8.00 

до 12.30, вт. також з 14.00 до 17.00 за домовленістю) 

 

Samtgemeinde Lüchow (Вендланд), Lüchow, Theodor-Körner-Str. 4, 

тел.: 05841 / 126-520 (пн. по пт., 8:00 до 12:00, пн. і вт. також з 13:00 

до 16:00, четвер також з 13:00 до 18:00)  

 

Clenze, Lüchower Str. 13 а, тел.: 05844 / 83 22 (пн, чт, пт з 8.00 до 

12.30, чт. також з 14.00 до 16.00) 
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2) Контакти реєстраційного офісу іноземців: 

 

З  німецькою пропискою  можна записатися на прийом в 

імміграційній службі району (від першої літери прізвища залежить 

хто відповідальний - див. нижче).  

Літера А до С: Тел.: 05841 / 120-303 

Літера D до Кі: Тел: 05841 / 120-315 

Літера Кj до Sі: Тел.: 05841 / 120-313 

Літера Sj до Z: Тел.: 05841 / 120-314 

 

Фінансова підтримка 
 

На фінансову допомогу мають право тільки ті, хто зареєстрований в 

Люхов-Данненберзі і має довідку про проживання  і дозвіл на 

перебування. 

Новоприбулим переселенцям слід звернутися до найближчого 

відділення реєстрації мешканців (контактні дані див. вище в розділі 

«Прибуття та реєстрація»). З  німецькою пропискою  можна 

записатися на прийом в імміграційній службі району в бюро 

реєстрації іноземців в Lüchower Kreishaus. Там можна подати заяву 

на дозвіл на перебування. 

При наяві дозволу на перебування управління соціального 

забезпечення округу Люхов-Данненберг зможе надати вам 

фінансову допомогу. В залежності від потреби можлива допомога на 

прожитковий мінімум, витрати на проживання, допомога на медичне 

обслуговування, а також одноразова допомога, наприклад, на одяг. 

 

Управління соціального захисту району Люхов-Данненберг 

консультує за тел.: 05841 / 120-202 або -214. 

 

 

Інформація про вакцинацію від корони доступна на сайті  

www.impfen-schuetzen-testen.de/ua   

 
 


