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Прес-реліз 157/2022 
 

27 Травня закрите місце з прийому заяв від біженців з України 
 

Районний радник з питань соціального та громадського обслуговування 

Сarsten Spallek повідомляє: 

 
У П'ятницю 27.05.2022 місце з прийому заявок(приміщення колишнього 
їдальні Rathaus Wedding in der Müllerstrasse 146) для біженців з України 
закрите. 
 
Для центральної аидиторії  (Walther - Rathenau - Saal des Rathauses Wedding 
in der Müllerstrasse 146) застосовуються попередні часи роботи: 
 
Часи прийому: 
 
-Понеділок, Вівторок та Четвер з 8.30 до 12.30(необхідна реєстрація на місці 
до 11.30). 
 
-У Середу часи прийому тільки для біженців з України без прийому заяв. 
З  8.30 до 11.30. 
(Необхідна реєстрація на місці до 11.00). 
  
-У П'ятницю прийом тільки з питань соціальної житлової допомоги. Гострі 
випадки безпритульності. 
Для біженців з України без прийому заявок з 8.30 до 11.30.(Реєстрація на 
місці до 11.00). 
 
З  30.05. 2022 нові  робочі часи для прийому заявок для біженців з України : 
 
Нові заяви для біженців з України приймаються  персонально : 
Понеділок, Вівторок та Четвер з 8.30 до 12.30 
(реєстрація на місці до 11.30) у приміщенні колишньої  їдальні des Rathauses 
Wedding in der Müllerstrasse 146.  
 
-У П'ятницю прийому немає.  
 
У центральній аудиторії 
(Walther - Rathenau - Saal) є можливість вирішити наступні запитання : 
 
-Базове соціальне забеспечення.  
-Розміщення  та житлова допомога у випадку гострої безпритульності.  

mailto:presse@ba-mitte.berlin.de
http://www.berlin-mitte.de/
https://twitter.com/BA_Mitte_Berlin
https://www.instagram.com/ba_mitte_berlin/
https://www.facebook.com/BAMitteBerlin/
https://www.youtube.com/channel/UCiiW7ecgoa507PETGj5gXIw/featured


 

Pressestelle - Mathilde-Jacob-Platz 1 - 10551 Berlin - (030) 9018-32032/ -32757/ -32297 – presse@ba-mitte.berlin.de -  

www.berlin-mitte.de - Twitter/Instagram: @BA_Mitte_Berlin - Facebook: @BAMitteBerlin – Youtube: Bezirksamt Mitte  

Seite 2 von 2

 

-Питання з отримання пільги відповідно до закону про пільги для біженців.  
-Консультації соціальної служби, соціальної житлової допомоги.  
 
Заяви, документи, копії та інформацію можливо відправити поштою, 
використовуючи  для цього нашу домашню поштову скриньку. Також з 
допомогою Еmail (sozialamt@ba-mitte.berlin.de.)  
 
Правила гігієни та дистанції продовжують діяти для усіх відвідувачів офісної 
будівлі.  
Будь ласка, захищайте інших та себе, одягніть для цього маску.  
 
 
Medienkontakt: 

Bezirksamt Mitte, Bezirksstadtrat Carsten Spallek, Tel.: (030) 9018-33900 
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