
Diese Übersicht wird aufgrund der 

dynamischen Lage fortlaufend aktualisiert. Die 

hier angegebenen Informationen spiegeln den 

Stand vom 15. März 2022. 

Wo muss ich mich melden? 

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die im 
Landkreis Mainz-Bingen ankommen und die 
unmittelbar nach Einreise durch Vermittlung 
von Verwandten, Bekannten oder sonstigen 
Dritten über eine dauerhafte Unterkunft 
hier verfügen können, sollen diese 
Unterkunft nutzen und sich zeitnah danach 
beim zuständigen Einwohnermeldeamt der 
Verbandsgemeinden, Stadtverwaltungen 
Ingelheim unter Vorlage Ihrer Pässe und 
Identitätsdokumenten anmelden, um eine 
Registrierung auszulösen. Dauerhafte 
Unterkunft in diesem Sinne bedeutet, dass 
die Unterbringung in einer solchen 
Unterkunft für mehrere Wochen und 
Monate gesichert sein muss. 

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die über 

keine solch dauerhafte Unterkunft verfügen, 

sollen sich bitte unverzüglich nach Ingelheim 

zur Aufnahmestation in Ingelheim 

(Turnhalle des Sebastian-Münster-

Gymnasiums) begeben, wo eine 

Notunterbringung, sowie zeitnahe 

Erstregistrierung und Weiterleitung an eine 

Aufnahmeeinrichtung des Landes erfolgt.  

Zu den regulären Öffnungszeiten können Sie 

sich zudem an die Kreisverwaltung in 

Ingelheim wenden: 

 

Kreisverwaltung Mainz-Bingen  

Georg-Rückert-Str. 11  

55218 Ingelheim 

 

Außerhalb der Öffnungszeiten, am Abend 

oder in der Nacht, wenden Sie sich an eine 

Polizeidienststelle oder rufen die 110 an. 

 

 

 

 

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. 

 



Wie erhalte ich materielle 

Unterstützung? 

Geflüchtete, die eine dauerhafte 

Unterbringung haben, werden in jedem Fall 

einem ersten Schritt gebeten, sich beim 

Einwohnermeldeamt vorzustellen, auch, wenn 

keine (finanzielle) Unterstützung erforderlich 

ist.  

Hiernach sollte eine Kontaktaufnahme mit der 

zuständigen Verbandsgemeinde oder Stadt 

erfolgen, um dort beim Sozialamt ein Antrag 

auf Asylbewerberleistungen zu stellen. 

Bedürftige Asylsuchende erhalten unmittelbar 

Anspruch auf Leistungen des täglichen 

Bedarfs. 

 

Wie erhalte ich 

medizinische Versorgung? 

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind 

die Geflüchteten nach Stellung des 

Hilfsgesuchs (Antrag auf 

Asylbewerberleistung) bei den Gemeinden 

auch zu einer grundmedizinischen 

Versorgung berechtigt. Hierfür muss bei den 

Verwaltungen der Gemeinden ein 

Krankenbehandlungsschein angefordert 

werden. Dieser berechtigt für 

akutmedizinische Versorgung – weitere 

Untersuchungen, zum Beispiel bei 

Fachärzten, müssen beim Sozialamt der 

Kreisverwaltung angefordert werden. 

Kann ich mit der 

Aufenthaltserlaubnis zum 

vorübergehenden Schutz in 

Deutschland arbeiten? 

Mit der Stellung des Schutzgesuchs als 

ukrainischer Kriegsflüchtling wird zunächst 

eine Fiktionsbescheinigung und dann eine 

Aufenthaltstitel zunächst befristet für 1 Jahr 

erteilt. 

 

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.  

 



In beiden Varianten wird die Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit zugelassen und 
bedarf keiner gesonderten 
aufenthaltsrechtlichen Genehmigung mehr. 
Einziger Ausnahmefall bezüglich der 
Zulassung der Erwerbstätigkeit sind 
Personen, bei denen die Identität ungeklärt 
ist. 

Bzgl. Drittstaatsangehörigen, die aus der 
Ukraine eingereist sind, ist zu prüfen, ob 
diese die Voraussetzungen für eine 
Aufenthaltserlaubnis gem. § 24 AufenthG 
erfüllen. Zur Erteilung der 
Fiktionsbescheinigung und Erstellung des 
Aufenthaltstitels wird die 
Ausländerbehörde die im Rahmen der 
Anmeldung beim Einwohnermeldeamt 
registrierten Personen anschreiben und 
einen Vorsprachetermin zur Abarbeitung des 
weiteren Verfahrens vergeben. Bitte 
beachten: Da die Anträge nacheinander 
abgearbeitet werden, kann es hier 
voraussichtlich zu Wartezeiten kommen. 
 

Corona-Tests / Quarantäne 
Es besteht keine Quarantäne-/ oder 

Absonderungspflicht bei Einreise aus der 

Ukraine. Generell gilt jedoch eine Testpflicht, 

mit der jedoch für Kriegsflüchtlinge 

pragmatisch umgegangen wird. Unter 

anderem werden bei der Einreise freiwillige 

Tests angeboten. Bei COVID-Symptomen 

wenden Sie sich bitte an medizinische 

Facheinrichtungen.   

Corona-Tests können bei Ankunft an der 

Kreisverwaltung oder in der 

Aufnahmeeinrichtung durchgeführt werden. 

Wo kann ich mich impfen 

lassen? 
Geflüchtete können sich ohne Termin im 

Impfzentrum Mainz-Bingen gegen COVID-19 

impfen lassen. Dieses finden Sie in der Konrad-

Adenauer-Straße 51/5 in 55128 Ingelheim. 

Aufklärungsbögen in ukrainischer Sprache sind 

vorhanden, für weitere Aufklärungen ist eine 

Begleitperson als Übersetzungshilfe ratsam. 

Hinweis: ausgenommen vom Impfen ohne 

Termin sind Impfungen von Kindern unter 12 

Jahren. Hierzu bitten wir um vorherige 

Absprache unter 

impfzentrum@mainz-bingen.de 

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. 

 

mailto:impfzentrum@mainz-bingen.de

