
Ласкаво просимо до 
Landkreis Neustadt 
an der Waldnaab
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Landratsamt Neustadt an der Waldnaab
Stadtplatz 36
92669 Neustadt an der Waldnaab
poststelle@neustadt.de
www.neustadt.de

FAQ: відповіді на 
поширені запитання
У районному управлінні створено 
сторінку, на якій узагальнено відповіді на 
поширені запитання (FAQ).

Основна інтернет сторінка управління 
викладена німецькою мовою, але можна 
скористатися посиланням на спеціально 
створену україно-мовну сторінку:

www.neustadt.de/landkreis-aktuelles/
ukraine-hilfe/faq-ukraine/
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Реєстрація: Навіщо мені  
реєструватися?

Ті, хто шукає захисту, кому потрібна державна  підтримка 
(наприклад, медичні послуги), повинні  пройти 
реєстрацію та отримати захист як біженці війни за 
спрощеною системою реєстрації. Особи, які потребують  
захисту та мають біометричний паспорт, так само як і всі 
інші особи,  які одразу проживають приватно, повинні  
звертатися, вказавши наступні дані:

• Прізвище, ім‘я • Національність
• Стать • поточне місце проживання та
• Дата народження • Номер телефону

до місцевої влади у справах іноземців (Ausländerbehör-
de). Регіональний  офіс Neustadt a.d.Waldnaab (Нойштадт 
ан дер Вальднаб) відповідає за район  Neustadt an der 
Waldnaab. 

Важливо:
Спочатку слід зареєструватися у відповідальному  відділі 
реєстрації (ратуша, міська адміністрація - Gemeinde-
verwaltung).  Реєстрація там полегшує подальший 
процес  реєстрації в міграційних органах. Після цього Ви 
можете зареєструватися на зустріч у міграційній службі 
районного  відділення. 

Контактна особа

Pозподіл контактних-відповідальних спеціалістів 
здійснено за першою літерою Вашого прізвища – як у 
Вашому закордонному паспорті.

Літери A-B
Alexander Zinkl
09602 79 3220
azinkl@neustadt.de

Літери C-I
Karolin Lehner
09602 79 3270
klehner@neustadt.de

Літери J-Ne
Lydia Schweigl
09602 79 3280
lschweigl@neustadt.de

Літери Nf-S
Benjamin Hoch  
09602 79 3240  
bhoch@neustadt.de 

Birgit Stahl 
09602 79 3240 
bstahl@neustadt.de

Літери T-Z
Adelheid Meißner
09602 79 3250
ameissner@neustadt.de

Реєстрація українських біженців 

Починаючи з 9 березня 2022 року: всі іноземці, які 
перебували на території України 24 лютого 2022 року та 
в’їхали в Німеччину  до 23 травня 2022 року, або громадяни 
України, які  вже законно проживали в Німеччині станом 
на 24 лютого 2022  року. Крім того, дозвіл на проживання 
дозволяється  громадянам України, які мали місце 
проживання або  звичайне місце проживання в Україні 24 
лютого 2022  року, але тимчасово не перебували в Україні 
на той  час, і які до 23 травня 2022 року в’їхали на територію  
Німеччини. Ви можете допомогти пришвидшити 
процес реєстрації та видачі посвідки на проживання 
в    Іміграційному офісі при  районному управлінні, 
заповнивши та  подавши форму реєстрації українських. 
біженців за посиланням: 

www.neustadt.de/landkreis-aktuelles/
ukraine-hilfe/ukraine-selbstmeldung/ 

Положення про зайнятість: чи дозволено мені 
працювати?

Без посвідки на проживання
Оплачувана робота (наймана праця та самозайнятість) 
дозволяється українським біженцям із війни лише  після 
видачі так званого фікціонсбешайнігунг- свідоцтва (Fik-
tionsbescheinigung). Але не дозволяється до видачі цього 
свідоцтва, тобто  відразу після в’їзду. Такі свідоцтва та 
наступні  дозволи на проживання видаються одразу  після 

повної реєстрації, особливо для українців які мають при 
собі паспорт. 

Посвідка на проживання відповідно до розділу 24  
Закону про проживання: 
Дозволяється оплачувана робота (самозайнятість  і 
наймана праця), що вноситься в довідку (Bescheinigung – 
бешайнигунг) (електронну посвідку на проживання Auf-
enthaltstitel - Ауфентхальтстітель) або у формі окремого 
документа. 

Інший дозвіл на проживання: 
Відповідний запис про те, чи дозволена  оплачувана 
робота, можна знайти в електронній  посвідці на 
проживання (Aufenthaltstitel - Ауфентхальтстітель) або, 
можливо, у формі окремого документа. Якщо у вас 
виникли запитання, або необхідні уточнення -зверніться 
до імміграційної служби (див. контакти  в імміграційній 
службі). 

Соціальна допомога: чи потрібна мені фінансова 
допомога? 

Якщо вам потрібна фінансова допомога, ви  можете 
отримати її в відділі соціальної  допомоги районного 
відділення. Будь ласка,  запишіться на прийом до служби 
соціального  захисту населення. Pозподіл контактних-
відповідальних спеціалістів здійснено за першою 
літерою Вашого прізвища - як у Вашому закордонному 
паспорті.

Літери A-F 
Ilona Konz
09602 79 2485 
asyl@neustadt.de

Літери G-M 
Reinhold Götz 
09602 79 2435 
asyl@neustadt.de

Літери N-Z
Heidi Klos 
09602 79 2420  
asyl@neustadt.de 

Philipp Wittmann            
09602 79 2441               
asyl@neustadt.de


