
Найчастіші запитання біженців 

Цей огляд буде в подальшому поновлюватись через те, що становище постійно змінюється. 
Наведена тут інформація відображає стан справ на 11 березня 2022 року. 

 

Куди я маю звертатись?  

Біженці війни з України, які прибувають у район Майнц-Бінген і які одразу після прибуття можуть 
завдяки своім родичам, знайомим або третім особам отримати місце проживання на довгий 
час, мають там поселитись і з'явитись своєчасно у відповідному реєстраційному офісі 
муніципальної адміністрації (Einwohnermeldeamt) міста Інгельхайм і, пред'явивити свої паспорти та 
документи, що посвідчують особу, щоб почати реєстрацію. Довготривале проживання у цьому випадку 
означає, що розміщення у цьому місці має бути забезпечено на декілька тижнів і місяців. 

Біженцям війни з України, які не мають такого довготривалого місця проживання, слід негайно 
направитись в Інгельхайм у приймальну станцію – спортивний зал гімназії Себастіана Мюнстреа 
(Turnhalle des Sebastian-Münster-Gymnasiums), де їм нададуть необхідний прихисток та 
швидку первинну реєстрацію, а також подальше переправлення в приймальний заклад 
федеративної землі. 

  

Протягом робочих годин Ви  можете звернутись у муніципальну адміністрацію в місті 
Інгелхайм:  

Муніципальна адміністрація Майнц-Бінген 
Вул. Георг-Рюкерт, 11 
55218 Інгельхайм 
 

Поза робочим часом, увечері або вночі, звертайтесь у відділення поліції або телефонуйте за 
номером 110. 

 

Як я отримаю матеріальну допомогу? 

Ми просимо біженців, що мають довготривале місце проживання, у будь-якому випадку, 
спочатку з'явитись у реєстраційний офіс (Einwohnermeldeamt), навіть якщо вони не потрібують 
жодної (фінансової) допомоги. 

Після цього потрібно зв'язатись з відповідними органами місцевої влади (Verbandsgemeinde), 
щоб у офісі соціального забезпечення (Sozialamt) подати заяву на пільги для осіб, що шукають 
прихисток. Особам, що шукають прихисток, одразу нададуть послуги задоволення щоденних 
потреб.  

 

Як я отримаю медичне обслуговування? 

За законом про право на пільги для осіб, що шукають прихисток, біженці мають право також на 
медичне обслуговування після подання запиту про допомогу (заяви про пільги для осіб, що 
шукають прихисток) у муніципальній адміністрації. Для цього потрібно зробити запит у 
муніципальній адміністрації щодо посвідки про лікування (Krankenbehandlungsschein). Вона дає 



право на невідкладне медичне обслуговування. Запит на інші медичні огляди, наприклад, у 
фахових лікарів, потрібно робити у офісі соціального забезпечення (Sozialamt) муніципальної 
адміністрації.  

 

Чи можу я працювати у Німеччині з видом на проживання для 
тимчасового захисту ? 

Із поданням заяви про захист українським біженцям війни спочатку нададуть тимчасову 
посвідку (Fiktionsbescheinigung), а згодом вид на проживання терміном на 1 рік. В обох 
випадках дозволено виконання трудової діяльності і не потрібно жодного додаткового 
дозволу. Єдиний виняток стосовно дозволу працевлаштування складають люди, особу яких 
неможливо встановити. 

Громадяни третіх країн, які в'їхали з України, будуть перевірені щодо того, чи виконують 
вони необхідні передумови для отримання виду на проживання згідно § 24 Закону про вид 
на проживання. 

Для отримання тимчасової посвідки (Fiktionsbescheinigung) і виготовлення виду на 
проживання Відомство для іноземців (Ausländerbehörde) буде зв'язуватись з особами, які 
зареєструвались у реєстраційному офісі (Einwohnermeldeamt) і буде призначати зустріч для 
обговорення подальших дій. Просимо звернути увагу на те, що, оскільки заявки обробляються 
одна за одною, ймовірно потрібно буде розраховувати на певний час очікування. 

 

Корона-тести / Карантин 

При в'їзді в Німеччину з України не існує жодних карнтинних чи ізоляційних зобов'язань. 
Тестування, однак, є загалом обов'язковим, проте для біженців війни підхід до тестування 
прагматичний. До того ж, при в'їзді у Німеччину будут запропоновані добровільні тести. При 
появі симптомів ковіду звертайтесь, будь ласка, у медичні установи. 

Тести на корону можуть проводититсь після прибуття у муніципальну адміністрацію або у 
приймальні станції. 

 

Де я можу отримати щеплення? 

Біженці можуть отримати щеплення від ковід-19 у центрі вакцинації Майнц-Бінген без 
попереднього запису. Його Ви знайдете за адресою: вул. Конрада Аденауера 51/5, 55218 
Інгельхайм. Інформаційні листки щодо вакцинації в українському перекладі надаються у центрі, 
проте для подальших роз'яснень доцільно, щоб Вас супроводжувала особа, яка допоможе Вам 
з перекладом. 

 


