
Anlaufstellen für Ankommende aus der Ukraine 

 

Die Stadtverwaltung rät jedoch allen Menschen aus der Ukraine, sich 
beim Ausländeramt zu melden. Dieses berät und leitet entsprechend der 
Unterstützungserfordernisse an die richtigen Stellen in der Verwaltung weiter. 
Betroffene können sich an die Anlaufstelle Ukraine in der Ausländerbehörde wenden, 
zum Beispiel über die E-Mailadresse ukraine@bonn.de oder per Telefon unter 
0228/77 6052 oder 0228/77 6053. 
Der Besuch des Ausländeramtes ist vor allem auch deshalb wichtig, weil das 
Ausländeramt ukrainische Staatsangehörige so betreuen wird, dass eine Rückreise 
auch bei Ablauf der visumfreien Besuchszeit nicht erfolgen muss. Es wird erwartet, 
dass die EU in den nächsten Tagen Regelungen zur Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen treffen wird. Viele Fragen rund um 
den Aufenthaltsstatus und den Leistungsanspruch sind auf Landes-, Bundes- oder 
EU-Ebene noch nicht abschließend beschlossen. 
Ukrainer*innen, die staatliche Unterstützung beantragen wollen, wenden sich bitte an 
das Amt für Soziales und Wohnen, Anlaufstelle Oxfordstraße 19. Dort werden bereits 
seit dieser Woche sogar im Vorgriff auf Bundes- und Landesregelungen Anträge 
entgegengenommen und bearbeitet. Über die von dort gewährten Leistungen ist 
auch der Krankenversicherungsschutz der Menschen gesichert. 
 

Контактні пункти для прибуття з України 
 

Проте міська адміністрація радить всім громадянам України звернутись до 

імміграційної служби. Це консультує та пересилає відповідно до вимог 

підтримки до потрібних місць в адміністрації. Ті, хто постраждав, можуть 

зв’язатися з контактним пунктом України в імміграційному офісі, наприклад, за 

адресою електронної пошти ukraine@bonn.de або за телефоном 0228/77 6052 

або 0228/77 6053. 

Відвідування імміграційного офісу є особливо важливим, оскільки імміграційне 

бюро буде піклуватися про громадян України таким чином, що зворотна поїздка 

не має відбуватися навіть після закінчення терміну безвізового візиту. 

Очікується, що найближчими днями ЄС ухвалить положення про надання 

дозволу на проживання з гуманітарних міркувань. Багато питань, що стосуються 

статусу проживання та права на пільги, ще не були остаточно вирішені на рівні 

штатів, федеральних або ЄС. 

Українцям, які хочуть подати заяву на державну підтримку, слід звертатися до 

Управління соціальних питань та житлово-комунального господарства, 

контактний пункт Oxfordstraße, 19. З цього тижня там приймають та 

опрацьовують заявки, навіть в очікуванні федеральних та державних 

нормативних актів. Медичний страховий захист населення також 

забезпечується за допомогою наданих там послуг. 
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