
Увага! На сьогоднішній день усі можливості розміщення у Вісбадені вичерпані. 
Спочатку зверніться до центру первинного прийому в Гіссені, де вас завжди 
приймуть. Якщо ви можете знайти житло самостійно, це не обов'язково. 

 
 
1. Реєстрація в офісі для громадян Вісбадена 

 
Bürgerbüro, Marktstrasse 18, 65183 Wiesbaden  
Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця з 8.00 до 16.00 
Середа з 8:00 до 18:00 

  
Ви можете прийти без попереднього запису у робочий час. 

  
Ви живете з друзями чи в квартирі, яку вже зняли? 

  
Створіть онлайн-підтвердження від орендодавця та принесіть його з собою: 

https://he.buergerserviceportal.de/hessen/wiesbaden/bsp_wohnungsgeberzustimmung 

Ви проживаєте у таборі для біженців? 

Колективна реєстрація здійснюється соціальною службою та центром 
зайнятості.  

2. Реєстрація в імміграційній службі у Вісбадені 
 
Відділ реєстрації громадян автоматично надсилає ваші дані до відділу 
реєстрації іноземців, який потім зв'яжеться з вами письмово, будь ласка, майте 
поштову скриньку. 
 

3. Матеріальна допомога 
 
Якщо вам потрібна матеріальна допомога, оскільки ви не можете самостійно 
сплатити свої витрати на проживання, житло та/або медичне обслуговування, 
звертайтесь спочатку за адресою: Homburger Straße 29, 65197 Wiesbaden. При 
цьому не слід одразу реєструватись. Після цього колеги за адресою Homburger 
Straße 29 поінформують вас про подальші дії. Ви можете прийти на прийом з 
понеділка по п'ятницю з 9:00 до 14:00 без попереднього запису.  
 

4. Проживання 

У вас зараз немає житла? 

Увага! На сьогоднішній день усі можливості розміщення у Вісбадені вичерпані. 
Спочатку зверніться до центру первинного прийому в Гіссені, де вас завжди      
приймуть. 

У вас є конкретна пропозиція квартири, а грошей немає? 

Колеги в Homburger Straße проінформують вас про правильну процедуру 
подання заяви. 

5. Діти 

https://he.buergerserviceportal.de/hessen/wiesbaden/bsp_wohnungsgeberzustimmung


Дитячий садок 

https://www.wikita-wiesbaden.de/#{1}  

Школа 

Даніела Зюзевінд 
Державне управління освіти району Рейнгау-Таунус 
і Вісбаден 
Walter-Hallstein-Strasse 3-7 
65197 Wiesbaden 
Телефон: +49 611 8803482 
Електронна пошта: Daniela.Susewind@kultus.hessen.de 

6. Тварини 

Якщо ви в’їхали в країну з домашнім улюбленцем, наразі діють пом’якшені 
умови. До подальшого повідомлення ви можете в’їхати в країну разом зі своєю 
твариною без попередньої заяви на отримання дозволу, див.: 

https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/haus-und-zootiere/einreise-heimtiere-ukraine.html  

Якомога швидше зв’яжіться з місцевими ветеринарними органами, щоб мати 
можливість визначити стан здоров’я тварини щодо сказу та вжити необхідних 
заходів (ізоляція, визначення титру антитіл, вакцинація проти сказу, 
мікрочіпування, видача документу на домашню тварину): 

Керівництво: пані доктор Ешер 
Телефон: +49 611 890770 
Електронна пошта: veterinaeramt@wiesbaden.de 

Будь ласка, зверніть увагу, що спільне проживання не можливе в таборах для 
біженців. Протягом цього часу про вашу тварину піклуватиметься притулок для 
тварин. 

7. Банківський рахунок 

Тим часом, якщо можливо, відкрийте банківський рахунок. Більшість банків 
пропонують поточний рахунок на кредитній основі. При собі необхідно мати 
документи, що підтверджують особу, та свідоцтво про реєстрацію. 

8. Вакцинація 
 
У Вісбадені є центральний пункт вакцинації, розташований у приміщенні 
колишнього офісу для громадян в Luisenforum. Якщо у вас є питання про 
коронавірус, ви можете звернутися на гарячу лінію департаменту охорони 
здоров'я за телефоном 0611/31-2828 з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 12.00 та з 
13.00 до 16.00. 
 

9. Працевлаштування 
 
Ви можете влаштуватись на роботу тільки після отримання дозволу на 
проживання або видачі тимчасового дозволу. 
 
 

https://www.wikita-wiesbaden.de/#{1}
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Зверніть увагу: 
 
Інформація в цьому посібнику не є обов'язковою та не гарантується як точна, 
повноцінна чи актуальна. Незважаючи на всю ретельність, вона може містити 
неточності фактичного та правового характеру. Ми не несемо відповідальності. 
Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт міста Вісбаден: 
 

https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/engagement/faq-gefluechtete-
aus-der-urkraine.php  
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