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Erste Schritte 

Ласкаво просимо 

Ви повинні зробити це якомога швидше 

1. Приїхавши, Вам слід негайно зареєструватися. Або в одному з чотирьох центрів первинного 

прийому, або в одному з відомств у справах іноземних громадян. Там Ви зможете отримати 

підтвердження прибуття або довідку про прибуття. 

Ви також можете звернутися безпосередньо до одного з відомств у справах іноземних 

громадян для отримання дозволу на проживання відповідно до §24 AufenthG про проживання. 

Вам не потрібно подавати заяву про надання притулку. 

2. Маючи підтвердження прибуття або довідку про прибуття, Ви можете подати заяву про 

надання пільг у відділі по роботі з біженцями та потребуючими притулку. 

 
 

Важливі питання 

Де я можу жити 

1. Ви можете проживати у родичів або знайомих. 

2.  Ви можете також звернутись до одного із згаданих пунктів первинного прийому. Ви будете 

тимчасово розміщені тут, поки Вас не відправлять до району  

3. Якщо у Вас є родина в окрузі, але Ви не можете там проживати районне управління 

Гепінгена допоможе вам знайти житло. 

Для цього зателефонуйте за номером 07161 202-4051 або надішліть повідомлення на адресу 

aufnahmeamt@lkgp.de 

 Тепер потрібно зареєструватися в мерії (Rathaus) за місцем проживання. Тут ви 

отримаєте підтвердження реєстрації. Також запитайте свій індивідуальний 

податковий номер. 

Чи можу я піти до лікаря? 

Ви маєте право на медичну допомогу відповідно до Закону про пільги шукачам притулку. 

Наприклад, Ви можете звернутися до лікаря у разі захворювання, зробити щеплення та отримати 

допомогу при вагітності та пологах. 

Як отримати грошові виплати? 

Якщо Ви подали заявку на отримання допомоги відповідно до Закону про пільги для шукачів 

притулку, Ви отримуватимете щомісячні виплати від районного управління. Поки у вас немає 

банківського рахунку, гроші будуть виплачені Вамготівкою. 

 

Ukraine-Hilfe -  

Ankommen im Landkreis Göppingen 

Stand: März 2022 
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Якщо у Вас залишились питання 

1. У районному управлінні створено центральну гарячу лінію: 

07161 202-4444  

Понеділок - пятниця за 9 до 12. 

2. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш веб-сайт: 

www.lkgp.de 

 

Адреси відомств у справах іноземних громадян 

У районі Геппінген 

Ausländerbehörde Stadt Göppingen 
Відомство у справах іноземних громадян 
м. Геппінген  
Friedrichstr. 45 
73033 Göppingen 
 
Ausländerbehörde Stadt Geislingen 
Відомство у справах іноземних громадян 
м. Гайслінген   
Schloßgasse 3 
73312 Geislingen 
 
Ausländerbehörde Landratsamt Göppingen 
Відомство у справах іноземних громадян 
району Геппінген  
(відповідає за всі інші міста в районі) 
Lorcher Str. 6 
73033 Göppingen 

 

Адреси відомств у справах іноземних громадян 

У районі Геппінген 

Ausländerbehörde Stadt Göppingen 
Відомство у справах іноземних громадян 
м. Геппінген  
Friedrichstr. 45 
73033 Göppingen 
 
Ausländerbehörde Stadt Geislingen 
Відомство у справах іноземних громадян 
м. Гайслінген   
Schloßgasse 3 
73312 Geislingen 
 
Ausländerbehörde Landratsamt Göppingen 
Відомство у справах іноземних громадян 
району Геппінген  
(відповідає за всі інші міста в районі) 
Lorcher Str. 6 
73033 Göppingen 

 

 

Landratsamt Göppingen, Amtsbezeichnung, Straße, PLZ Ort, 

Telefon: 07161 202-XXX, E-Mail: XXX@lkgp.de                     

Bankverbindung: 
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