
Ласкаво

просимо



ні війні!

Ми глибоко стурбовані життям і 
добробутом українського народу. Акти 
війни не відповідають нашим спільним 
європейським цінностям демократії та 

свободи. Центр освіти дорослих у 
Хільдесгаймі зробить усе можливе для 

підтримки українських біженців.



Правова база для осіб
з України

§



захист
Schutz



етап 1
Phase 1

тимчасове 
перебування
vorübergehender Aufenthalt



віза





Без візи
ohne Visum

до 23.05.2022р
bis 23. Mai 2022

Особи з дійсною візою 
можуть самостійно 
організувати подальшу 
подорож ...



Без візи
ohne Visum

до 23.05.2022р
bis 23. Mai 2022

23.5.



етап 2
Phase 2

Довгострокова перспектива 
проживання відповідно до 
§ 24 AufenthG
längerfristige Aufenthaltsperspektiven



Вам потрібна 
допомога та підтримка
Aufenthaltstitel nach §24 AufenthaltsGesetz



Особи з дійсною візою можуть 
пересуватися і змінювати адресу 
проживання до 23.05.2022 або до 
початку таких подій: 
- до подання заяви на дозвіл на 
перебування відповідно до 
параграфу 24 AufenthG;
- або ж до початку офіційної 
процедури надання притулку

Якщо Ви подали заяву на дозвіл на 
перебування за § 24 AufenthG або у 
Вас почалася офіційна процедура 
надання притулку то Ви зобовязані 
проживати за адресою по якій Ви 
прописані. 

Обов’язок проживання 
за місцем призначення.

після 23.05.2022р



Ідентифікаційна картка 

Реєстрація 
служби 
ідентифікації



Реєстрація

Управління у 
справах іноземців 
міста та району 
Хільдесхайм

Федеральне 
управління у 
справах 
міграції та 
біженцівB

A
M

F
🏢👩💼 🙍♂️



з посвідкою на 
проживання
mit Aufenthaltstitel

до 4.3.2024р
bis 4. März 2024

4.3.24

плюс ще рік



З середи, 9 березня, центральний 
контактний пункт з офіційних питань 
буде доступний для біженців з 
України в місті Хільдесхайм.

Гаряча лінія для українців

📞 05121 301-4343

📧 servicecenter.ukraine@stadt-hildesheim.de

🌍

https://www.stadt-hildesheim.de/portal/seiten/hilfe-fuer-

die-ukraine-900002414-33610.html

З понеділка по п’ятницю з 9:00 до 11:00

Hannoverschen Straße 6a

31134 Hildesheim

• грошова та медична допомога

• Заява про дозвіл на проживання

• Реєстрація за законом про реєстрацію

басейн
Wasserparadies

торговий зал
Arnecken-Galerie

пішохідна зона
Almsstraße



Гаряча лінія для українців

📞 05121 309-3561

📧 integration@landkreishildesheim.de

🌍 https://www.landkreishildesheim.de/ukraine

📆 Запис на прийом через Інтернет.

Bischof-Janssen-Str. 31

31134 Hildesheim

• грошова та медична допомога

• Заява про дозвіл на проживання

• Реєстрація за законом про реєстрацію

Проживання/
житло

Фінансова 
допомога

Інформація про 
безпеку для 
жінок і дітей



Sandra Kunisch
Osterstraße 7 - 9

31134 Hildesheim

📞 0 51 21 / 1 79 00 - 22

📠 0 51 21 / 1 79 00 - 11

📧 kunisch@awo-hi.de

Didem Buschmann
Osterstraße 7 - 9
31134 Hildesheim
📞 0 51 21 - 1 79 00 - 25
📠 0 51 21 - 1 79 00 - 11
📧 buschmann@awo-hi.de

Welcome Center Region Hildesheim
Theaterstr. 7
31141 Hildesheim
📞 +49 (0)5121 301 - 1014
📠 +49 (0)5121 301 - 1005
📧 welcome-center@stadt-hildesheim.de

🌍 https://www.welcome-center-hildesheim.de/kontakt/

Katharinenstraße 13
31135 Hildesheim
📞 05121 - 13 28 20
📠 05121 - 39 44 8
📧 info@asyl-ev.de

Поради щодо міграції для людей з міграційною 
історією





возз'єднання сім'ї
• 👨💼👩💼 подружжя
• 👦👧 неповнолітніх дітей

або членів сім‘ї
• oсоби, які безпосередньо 

належать до однієї сім'ї 👶👩👴

• які проживають в іншій країні 
європейського союзупроживає в 
третій країні і 
потребує захисту

• які проживають в країнах, які не 
входять до європейського 
економічної зони

👨👨

👧👧
👵👴

👩👨

👦👧



інші види на 
проживання
andere Aufenthaltstitel

?.?.??
дослідження

навчання
займатися 
прибутковою 
роботою

пошук роботи



Загальні вимоги щодо 
надання всіх дозволів 
на проживання



Без візи
ohne Visum

до 23.05.2022р
bis 23. Mai 2022

Особи з дійсною візою 
можуть самостійно 
організувати подальшу 
подорож ...



Ваш доступ до німецького ринку 
праці.

📱 0176 7072 0541
📧 hormann@vhs-hildesheim.de



Herr
Jens Hormann
Integrationsberater

📞 05121 306 43 41
📱 0176 707 205 41
📧 hormann@vhs-hildesheim.de

Ті, хто шукає поради, і ті, хто надають 
поради в районі Хільдесхайм, збираються 
тут, а дорадчі установи об’єднуються в 
мережу.

🌍 https://anerkennung-hildesheim.de/

персональні консультації щодо 
доступу до ринку праці & інформаційний портал

мовні консультації
Будь ласка, запишіться на консультацію з мови по телефону.
📞 05121 9361-260 (з понеділка по четвер з ⌚ 10:00 до 12:00)

професійні поради з інтеграції



Для особистої
консультації ви можете
зв'язатися з нами з
понеділка по четвер з
09.00 до 16.00 і в п'ятницю з
09.00 до 14.00:

Аліна Бондар
📞 0511 3107 559

📠 0511 3107 530

📧 alina.bondari@hannover.ihk.de

професійні поради з інтеграції

за професіями у сфері торгівлі, 
промисловості та за вченими 
ступенями

Федеральне агентство з 
питань праці.

Адміністрація для 
шукачів усіх професій.



Willkommenslotsin
passgenaue Besetzung

👩💼 Frau 
Johanna Krebs
Wallstraße 44
37154 Northeim

📞 05551 6004 124
📱 0173 5748807
📧 johanna.krebs@lwk-niedersachsen.de
🌍 www.lwk-niedersachsen.de

професійні поради з інтеграції

для роботи в сільському 
господарстві

для торгівельних робіт

Projektkoordinator 
IHAFA

👨💼 Herr 
Malte Diercks
Braunschweiger Straße 53
31134 Hildesheim

📞 05121 162-170
📠 05121 703432
📧 malte.diercks@hwk-hildesheim.de
🌍 https://www.hwk-hildesheim.de/



курси 
німецьк
ої мови

👨👩

загалом і для роботи

мовні консультації
Будь ласка, запишіться на 
консультацію з мови по 
телефону.
📞 05121 9361-260 
(з понеділка по четвер з
⌚ 10:00 до 12:00)



Дякуємо за Вашу увагу!


