Fragen und Antworten für geflüchtete Ukrainer*innen: Wohnen

Житло
1. Я щойно приїхав до Потсдама і не маю житла. Де я можу зупинитися сьогодні на ніч?
Якщо у Вас немає житла, зверніться, будь ласка, до центрального консультаційного та
контактного пункту за адресою Belehrtstraße 3a (Будинок M/N). Ви також можете надіслати
електронного листа за адресою unterkunftssuche-ukraine@rathaus.potsdam.de і тоді Ви отримаєте
термін для консультації. Будь ласка, візьміть із собою документи, що засвідчують особу
(національний паспорт, ідентифікаційну картку тощо). Vnochi i v kintsi holosu Якщо вам ніде
зупинитися, ви можете цілодобово звертатися для отримання нічлігу на одну ніч в екстреному
порядку в Біосфері за адресою Georg - Hermann - Allee 99, 14469 Potsdam. Тут надається одяг, їжа
і напої, а також є можливість помитися. Якщо в Біосфері всі місця будуть зайняті, біженців
розподілять до інших центрів розміщення в Потсдамі або направлять до центру первинного
прийому біженців (ZABH) в Айзенхюттенштадті. В Айзенхюттенштадті також надається первинна
допомога та відбувається подальший розподіл на території землі Бранденбург або інших
федеральних земель.
2. Я хотів би / хотіла б залишитися в Потсдамі, але не маю постійного житла. Що я можу зробити?
Якщо Ви шукаєте житло в Потсдамі на довготривалий час, зверніться, будь ласка, до
центрального консультаційного та контактного пункту за адресою Belehrtstraße 3a (Будинок
M/N). Ви також можете надіслати електронного листа за адресою unterkunftssucheukraine@rathaus.potsdam.de і тоді Ви отримаєте термін для консультації. Будь ласка, візьміть із
собою документи, що засвідчують особу (національний паспорт, ідентифікаційну картку тощо).
Якщо у Вас є бажання на постійне перебування в Потсдамі, то вкажіть це під час реєстрації на
проживання та залиште свої контактні дані (бажано адресу електронної пошти). Це автоматично
запускає заявку з клопотанням про направлення в Потсдам (розміщення в Потсдамі). Тоді
потреба у відвідуванні відділу у справах іноземців в Потсдамі відпадає.
Ваше бажання щодо направлення в Потсдам (розміщення в Потсдамі) буде перевірятися
столицею Потсдам і Центром первинного прийому біженців (ZABH). Просимо зрозуміти, що не
всі запити можуть бути задоволені. Основним критерієм для направлення в
Потсдам (розміщення в Потсдамі) є те, чи існує можливість надати Вам постійне житло. Ви
отримаєте з відділу у справах іноземців Потсдам як можна швидче отримане з центру
первинного прийому біженців повідомлення про направлення в Потсдам (розміщення в
Потсдамі) або в іншій громаді.
3. Коли я отримаю власну квартиру в Потсдамі?
Зараз у Потсдамі є великий попит на соціальне житло. Проте найближчим часом вільних квартир
у Потсдамі буде недостатньо. Натомість у Потсдамі є в основному гуртожитки або
переобладнаний Metropolis-Halle. Але й там у наявності обмежено місць. Ми розуміємо, що є
бажання отримати власну квартиру. Проте ми маємо попросити у вас розуміння того, що не всі в
Потсдамі можуть бути розміщені в так званій комунальній квартирі/соціальній квартирі. Для того,
щоб ви також могли отримати гарантоване житло на час вашого перебування у Німеччині, є
можливість централізованого розподілу в Айзенгюттенштадті. Якщо необхідно, зверніться за
адресою Behlertstraße 3a, буд. M/N, де ви можете пройти реєстрацію до даного міста.
4. У мене вже є довідка про право на проживання у квартирі (Wohnungsberechtigungsschein), чи
можу я зараз отримати квартиру в Потсдамі?
Ні. Навіть якщо довідки про право на проживання вже видані, це не означає, що соціальне житло
може бути надано найближчим часом. У цій ситуації українські біженці прирівнюються до всіх
інших мешканців Потсдама, які шукають житло, а також до розміщених раніше біженців.
Розподіл житла здійснюється згідно з єдиними критеріями терміновості. Столиця землі разом з
партнерами, такими як Pro Potsdam, продовжує форсувати будівництво соціального житла.
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