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Консультації та реєстрація для секс-працівників  
(згідно Закону про захист проституток) 

 
Як секс-працівник ви можете тут записатися для проходження медичної 
консультації та проходження реєстрації: 
 

 по електронній пошті: proSABI@lagus.mv-regierung.de 

 за телефоном 0385 588 59355  або 0171 1762120 у години прийому: 
 
 

    
Медична реєстрація і консультація проводяться у земельному управлінні 
охорони здоров’я і соціального захисту (LAGuS) у відділі Pro*SABI у дату 
запису в обраному вами населеному пункті (Росток, Шверін, 
Нойбранденбург). За необхідності вам нададуть у користування цифровий 
перекладач. Для вас ця послуга безкоштовна.  
 
Заплануйте для проведення консультації достатню кількість часу та візьміть 
з собою у дату зустрічі наступні документи:  

 фотографія 
 посвідчення особи або паспорт для виїзду за кордон 
 дозвіл на роботу/дозвіл на проживання (для громадян країн, які не 

входять до ЄС) 
 дійсне підтвердження реєстрації місця проживання у житловому 

приміщенні або в основному місці проживання, або документ, який 
підтверджує адресу для кореспонденції на території Німеччини 

 
 
 

Понеділок: - з 13 до 15 год. 

Вівторок: з 10 до 12 год. з 13 до 15 год. 

Четвер: з 10 до 12 год. з 13 до 15 год. 

П’ятниця: з 10 до 12 год. - 



Важлива інформація: 
 
 Медична консультація є конфіденційною. Під час консультації не 

проводяться процедури обстеження здоров’я. Проходження 
консультації не є підтвердженням вашого здоров’я. 

 
 Ваші дані будуть розглядатися суворо конфіденційно та  

використовуватися для реалізації Закону про захист проституток. 
 

 За вашим бажанням ви можете пройти консультацію та реєстрацію за 
один візит. 

 
 Реєстрація є безкоштовною.  
 
 За бажанням ви можете отримати посвідчення державної реєстрації 

особи, що займається проституцією. 
 
 
Як нас знайти у… 
 
Росток: Земельне управління охорони здоров’я і соціального захисту, 
18055 Росток, Фрідріх-Енгельс-платц, 5-8 
 
Шверін: Земельне управління охорони здоров’я і соціального захисту, 
19061 Шверін, Фрідріх-Енгельс-штрассе, 47 
 
Нойбранденбург: Земельне управління охорони здоров’я і соціального 
захисту, 17033 Нойбранденбург, Нойштрелітцер-штрассе, 120 
 
Маршрут для проїзду автомобілем та громадським транспортом та інша 
інформація знаходяться на сайті: 
http://www.lagus.mv-regierung.de/Prostituiertenschutzgesetz 
 
 


