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ПІСЛЯ ЗАСЕЛЕННЯ НЕОБХІДНО
ВИКОНАТИ НАСТУПНІ КРОКИ:
1. Крок: відділ реєстраційного обліку
Реєстрація у відділі реєстраційного обліку в ратуші
(міський офіс) за попереднім записом. Просимо
взяти з собою:
• Закордонний паспорт і свідоцтво про
народження/шлюб
• Сертифікат постачальника житла
Контакти відділу реєстраційного обліку
Міський офіс у ратуші, Rathausplatz 1, 61348 Бад-Гомбург,
тел. +49(0)6172 100-3113
Ел. адреса: stadtbuero@bad-homburg.de

2. Крок: подання заяви на соціальну допомогу
Відомство з питань іноземних громадян району
Верхнього Таунуса відповідає за надання соціальної
допомоги. Виплата здійснюється готівкою. Під час
подання заяви мають бути присутніми всі члени
родини. Просимо взяти з собою:
• Документ, що посвідчує особу
• Свідоцтво про реєстрацію (з відділу
реєстраційного обліку)

Години роботи:
З понеділка по четвер з 9:00 до 14:00, а також у
п’ятницю з 9:00 до 12:00
Попередній запис не потрібний.
Контакти районної адміністрації
Районна адміністрація, будинок 5, Ludwig-Erhardt-Anlage 1-5, 61352 Бад-Гомбург, тел. +49(0)6172 999-94994.
Ел. адреса: ukraine@hochtaunuskreis.de

3. Крок: Відомство з питань іноземних громадян
Необхідний попередній запис до Відомства з
питань іноземних громадян, щоб подати заяву на
отримання (тимчасового) дозволу на проживання.
Просимо взяти з собою:
• Закордонний паспорт або свідоцтво про
народження
• Заяву про дозвіл на проживання (з відділу
реєстраційного обліку)
• Свідоцтво про реєстрацію
Контакти Відомства з питань іноземних громадян
Бад-Гомбурга
в технічній ратуші, Bahnhofstraße 16-18, 61348 Бад-Гомбург
Ел. адреса: auslaenderwesen@bad-homburg.de

Магазини одягу AWO, Caritas, Diakonisches Werk, DRK і Kinderschutzbund у району Верхнього Таунуса
безкоштовно надають одяг, рушники та постільну білизну всім біженцям від війни.
Адреса

Години роботи (для надання)

Тел. / ел. адреса

Магазин Caritas
Dorotheenstraße 9–11
61348 Бад-Гомбург

З середи по суботу:
10:00–13:00

+49(0)6172 59760-266, -263
druemmer@caritas-hochtaunus.de

Крамниця Klamotten-Schachtel
Hindenburgring 44,
61348 Бад-Гомбург
Дитячій одяг розмірів 56-164
дитячі товари, коляски, дитячі (дорожні)
ліжка, постільні речі

З понеділка по п’ятницю:
10:00–12:00

+49(0)6172 20044
kinderschutzbund@ksbht.de

Склад Spendenlager
Herrenhofstraße 1 (стара школа в Зойльберзі)
61381 Фрідріхсдорф

Четвер:
16:00–18:00

+49(0)6172 137539
kontakt@wirfriedrichsdorfer.de

Супермаркет Ökumenisches Anzieh-Eck
Hohemarkstraße 27 / Ecke im Diezen
61440 Оберурзель

У середу та суботу:
9:00–12:00

+49(0)6171 7085788 oder +49(0)6171 9798030
anker@kath-oberursel.de

Четвер:
14:00–16:00

Громадський транспорт
Автобусами та потягами можна користуватися
безкоштовно. Як квиток приймається дійсний
український документ, що посвідчує особу.
Дати вакцинації
У центрі вакцинації району Верхнього Таунуса
біженці можуть пройти вакцинацію щодня з 10:00
до 18:00 без попереднього запису. Медична
страховка не є необхідною.
Адреса: Am Grünen Weg 1,
61352 Bad Homburg v. d. Höhe (Бад-Гомбург).
З усіх інших питань звертайтеся за електронною
адресою: ukraine-hilfe@bad-homburg.de
ВИХІДНІ ДАНІ
ВИДАВНИЦТВО:
Магістрат міста Бад-Гомбурга, обер-бургомістр
Александр В. Хетьєс, Rathausplatz 1,
61348 Bad Homburg v. d. Höhe (Бад-Гомбург)
РЕДАКЦІЯ:
Департамент у справах молоді, соціальних питань і
житлового будівництва
Контакти: urkraine-hilfe@bad-homburg.de
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