
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 
 

Якщо можливо, надішліть відскановані або сфотографовані наявні документи зі 
своїми особистими даними, що підтверджують особу на: 

ukraine@wiesbaden.de 

Після цього імміграційні органи надішлють вам запрошення на співбесіду. Ви 
можете подати заяву відповідно до § 24 AufenthG та подати заявку на отримання 
дозволу на роботу. А також на інтеграційний курс. 

3. Допомога на прожитковий мінімум (AsylbLG)/медичне страхування 

Ви можете подати заявку на отримання соціальних виплат згідно з AsylbLG. 
Для цього надішліть заявку (див. додаток 1) на: 

asylblg@wiesbaden.de 

З дня подачі заяви ви будете мати медичне страхування. 

4. Проживання 

У вас зараз немає житла? 

З питань розміщення в житлі на біженців звертайтеся: 

aufnahme-unterbringung@wiesbaden.de 

У вас є конкретна пропозиція квартири, а грошей немає? 

Ви можете подати заяву на покриття витрат на проживання відповідно до 
AsylbLG. Вартість проживання має відповідати SGB II. Для цього надішліть 
заявку (див. додаток 2) на електронну адресу: 

asylblg@wiesbaden.de 



5. Діти 

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. SIM-карта 

Безкоштовні SIM-карти можна отримати в усіх магазинах Telekom по всій 
Німеччині – спочатку до 30 червня 2022 року. Вони включають єдиний тариф на 
дзвінки та SMS для Німеччини, а також для України. Інтернет також включено. З 
собою необхідно мати документи, що підтверджують особу, та адресу реєстрації 
в Німеччині. 

 

 



9. Вакцинація 

Щеплення від корони можна отримати безкоштовно з середи, 23 березня, у 
реєстратурі Департаменту матеріального та соціального забезпечення біженців 
за адресою Homburger Straße 29, з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00 через 
мобільні щеплювальні бригади міського департаменту охорони здоров'я. 
Записуватись на прийом не обов'язково. 


