
 
 
Інформація для людей із України 
 
Тимчасова підтримка - для швидкої і легкої допомоги в надзвичайній ситуації але це не є 
постійним рішенням. Якщо ви вважаєте довше залишитися в Еттенхаймі (Ettenheim), ви 
повинні самостійно піклуватися про надійну оренду житла, після обговорення з закордонним 
відомством. 
 
Звіт у місці Еттенхайм (Ettenheim) та Закордонним відомством. 
 

1. Будь-ласка, зареєструйтеся в офісі реєстрації міста Еттенхайм особисто. 
В офісі громадян (Bürgerbüro), ратуша (Rathaus) Еттенхайм, Rohanstr.16 
 
Вам для цього потрібен паспорт і підтвердження від людини у якої Ви зупинилися 
(підтвердження орендодавця де Вам дозволено проживати). Це підтвердження орендодавця 
Ви знайдете на сторінці міста Еттенхаймі https://www.Ettenheim.de/meldewesen.  
 

2. Потім, будь-ласка, повідомте в міську адміністрацію особисто або через електронну 
пошту (ordnungsamt@ettenheim.de),  щоб у разі змін та нових пропозицій ми змогли Вас 
проінформувати. 

 
Ім’я, прізвище, день народження, місце проживання в Україні, поточне проживання в 
Еттенхаймі, та номер мобільного телефону. 
 
 

3. Важливо будь-ласка, крім цього, Вам потрібно зареєструватися в управлінні іноземців в 
Офенбурзі (Тел: 0781 805 9008 або е-поштою: auslaenderwesen@ortenaukreis.de ). Для 
Цього потрібно біометрична фотографія а також паспорт чи інше підтвердження особи.  

 
Українські громадяни з біометричним паспортом можуть знаходиться 90 днів без візи, потім 
повинен бути зроблений термін в управління іноземців в Оренбурзі, щоб подовжити вид на 
проживання. 
 
Крім цього будь-ласка не забудьте підписати вашу поштову скриньку, щоб важливі листи та 
повідомлення  доставлялися. 
 

Звернення за соціальною допомогою 
 
Соціальні допомоги можна оформити в будинку суду (Landratsamt Ortenaukreis).Для цього 
потрібно подати заяву на отримання пільг: 
 
Через електронну пошту: asylbewerberleistungen@ortenaukreis.de 
Поштою: Badstraße 20a, 77652 Offenburg 
 
Заява: 
file:///C:/Users/fb1pl12/Downloads/AntragaufLeistungennachdemAsylbewerberleistungsgesetzPDF  
 
За телефоном: 0781 8059030, е-пошта : Asylbewerberleistungen@ortenaukreis.de  або онлайн 
https://termine.lraog.de/select2?md=11  
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Вежлива примітка: заява про допомогу громадян України розглядається як 
«клопотання про захист» і тільки так можуть оформитися соціальна допомога. 
 

Які документи вам потрібно додавати? 
 
- Копія паспорта 
- Свідоцтво про реєстрацію в Ратуші   (Meldebescheinigung) 
- Копія посвідки на проживання/тимчасовий сертифікат (Fiktionsbescheinigung) 

Довідка від імміграційних органів ( Vorsprachebescheinigung der 
Ausländerbehörde) 

- А також банківський рахунок 
 
Контакти закордонного відомства: 
 
Landratsamt Ortenaukreis (Будинок суду області Ортенау) 
Migrationsamt                    (Міграційне бюро) 
Badstraße 20a 
77652 Offenburg 
 
Консультативна підтримка та турбота, допомога при застосуванні та первинна консультація: 
 
Через менеджера з інтерграції районного відділення, юрисдикція Ettenheim: 
 
Бюро:     Rohanstr.4 , Ettenheim,     години відкриття: 
 Понеділок + четвер  9:00 - 12:00, вівторок +середа 14:00 - 16:00 
 
 
Послуги поза межами годин відкриття: 
 
Bienvenu Tchatchou, тел. 0152 39 52 31 58 
Monika Brede, тел. 0152 09 07 05 92 
 
 
Контакти міської адміністрації Еттенхайм 
 
Stadt Ettenheim (місце Еттенхайм) 
Hauptamt (Flüchtlinge&Migration)  Головний офіс (біженців та міграції) 
Rohanstraße 16 
77955 Ettenheim 
 
Heike Labusga 
Tel.07822 432 160, 0159 04189392 
heike.labusga@ettenheim.de 
 
Консульські питання: 
По запитанням оформлення, та в випадку дії закінчення паспорту або видачи паспорту для 
дітей ви можете звертатися в посольство України  в Німеччині . 
 
Проживання: 
Якщо у Вас не має ніяких приватних контактів (родичі, друзі, роботодавці) в окружній області 
Ортенау, Ви повинні звернутися на первинний прийом в Karlsruhe (LEA), тел.0721 72 58 50 
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Міська адміністрація пропонує приватні квартири чи кімнати на перший час для людей, які 
шукають захисту ( з приватного до приватного). Які знаходяться в обмеженій кількості. 
 
Відкриття банківського рахунку: 
 
Для відкриття банківського рахунку ( наприклад для отримання соціальних допомог) вам 
потрібно додавати паспорт та свідоцтво про реєстрацію в ратуші Еттенхайм. 
 
Склад одягу в Еттенхаймі 
 
Основні необхідні речі Secod Hand та взуття можливо купити на складі Ассоціації «Нового 
початку» (Neustart e.V)  
 
Склад одягу пропонує: 
шкарпетки, спідня білизна, штани, спідниці, сукня, сорочки, пальто, як і взуття, сумки, шапки 
та схоже. Також каструлі для приготування їжі і посуд мається в запасі. 
 

Коли? 
 
Склад  одягу працює завжди у середу  з 16:30 – 17:30 
 
Де? 
 
Домашня школа St.Landolin, Будівля В4, Підвал ( вхід ліворуч) 
 
Де це знаходиться на шкільному кампусі? 
 
З головної дороги до домашньої школи (Heimschule) повернути -> через місце для паркування, 
до кінця -> далі йти пішки постійно прямо (через шкільне подвір’я, заздалегідь біля їдальні) до 
останнього будинку, після, приблизно 200 метрів (ліворуч видно Кав’ярня зустрічі та 
спортивний майданчик, направо знаходиться каплиця та галявина, на якій іноді знаходяться 
кози). 
 
 
Будь-ласка, за вимогою звернутися за оговореним часом до: 
Контактний тел. 0177 3013634 Regina Dees 
 
 
Церковна служба 
Євангелістська та католицька церква в Еттенхаймі запрошує кожного вівторка о 18.00 год. 
Церква, Johann-Baptist-von-Weiß-Straße 23 . 
Всіх ласкаво просимо! 
 
Пасторка Severine Plöse (тел.07822 9646) і пастор Martin Kalt (07822 444680)  
 
Корона-щеплення: 
На городській сторінці (Homepage) https://www.Ettenheim.de/aktuelle-Informationen-zum-
Coronavirus   знаходиться информація  про щеплення Від корони українською мовою. 
 
Якщо Ви бажаєте отримати безкоштовне щеплення від Ковіду, ми допоможемо з контактами 
до лікаря. 
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Тел.  07822 432 102 Heike Schillinger 
 
Будь-ласка, тестуйте себе постійно!! 
 
Центри для тестування Корони: 
В Еттенхаймі є велика кількість станцій для тестування на COVID, тести безкоштовні і 
пропонують Вам впевненість для себе і для людей які Вас прийняли 
 
Огляд через всі станції від COVID Ви знайдете на цій сторінці: 
https://www.Ettenheim.de/ettenheim-testet-corona-schnelltestmoeglichkeiten  
 
Безкоштовне пересування автобусом та поїздом в Ортенау: 
 
Біженці з України мають змогу пересуватися до 31.03.22 автобусами та поїздами в Ортенау 
безкоштовно. Дозвіл на пересування достатньо українського паспорту. 
 
Пересування особистим транспортом 
Українські автомобілі, які не мають грін-карти чи Страхування кордонів ЄС: 
http://grenzversicherung.eu/ , мають захист  до 31.05.2022 через Німецьке грін бюро. 
 
Deutsches Büro Grüne Karte e.V. ( німецьке грін бюро карти) 
Wilhelmstraße 43/43G 
10117 Berlin 
Teл. 030 2020 5757 
Факс 030 2020 6757 
 
При випадку пошкодження звертайтесь: claims@gruene-karte.de 
 

Медичний огляд та терапевтична допомога 
 
Група Mediclin яка знаходиться в Офенбурзі готова прийняти пацієнтів із України без 
бюрократичного оформлення, надати медичну та терапевтичну допомогу. 
 
Невідкладна, або швидка допомога:буде заповнено лікарем 
 
При хворобі: довідка про стан здоров‘я або страхове свідоцтво можливо оформляти в будинку 
суду (Landratsamt ) , для цього потрібно копію паспорта, особисті дані особи та підтвердження 
про реєстрацію з реєстратурі мешканців. 
 
Контактні особи: 
Пані Bugarova тел. 0781 805 9037 факс: 0781 805 9032, krankenhilfe-asylblg@ortenaukreis.de 
Пані Lewandowski тел 0781 805 9020 факс 0781 805 9032, krankenhilfe-asylblg@ortenaukreis.de 
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Інформації уряду штату Baden-Württenberg та області Ортенау 
 
На сторінці федерального уряду знаходяться питання та відповіді для людей шукаючих захисту 
із України  FAQ -Каталогі ( німецькою та українською мовою).  
 
https://www.intergrationsbeauftragte.de/Ukraine  
 
https://www.intergrationsbeauftragte.de/in-de/Staatsministerin/Krieg-in-der-Ukraine  
 
 
Інформація про питань на Корону  ви можете знайти на сторінці: 
https://www.intergrationsbeauftragte.de/bi-de/Staatsministerin/Corona  
 
 
На сторінці уряду штату Baden-Württemberg знаходиться перша інформація для прийняття 
допомоги та питань з виду на проживання для українців та постійно оновлюється: 
 
https://www.Baden-wuerttemberg.de/de/Service/Infos-zur-Ukraine-Krise/  
 
Також є інформація в області Ортенау на сторінці: 
www.ortenaukreis.de 
 
Загальна інформація  
 
Зміст цього інформаційного листа постійно оновлюється і Ви можете це прочитати на сторінці 
Місця Еттенхайма ( Ettenheim) 
 https://www.Ettenheim.de/Ettenheim-hilft-Unterstützung-fuer-gefluechtete-Menschen-aus-der-
Ukraine  
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