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Першочергова інформація для осіб, вимушених покинути територію України 
 

Усі іноземні громадяни, які станом на 24.02.2022 року проживали на території України та були 

вимушені покинути її, на даний час мають право в’їжджати на територію Німеччини до 23.05.2022 

року без необхідної на те візи, а також мають право знаходитись на території Німеччини без 

посвідки на тимчасове проживання до 23.05.2022 року. 

 

Тимчасовий захисток  

 

Для більш тривалого перебування особам, які були вимушені покинути територію України, як 

правило, не потрібно подавати заяву про надання притулку та отримання статусу біженця. 

Європейський Союз вирішив надати їм тимчасовий захист у більш швидкій процедурі. Прийом 

до Німеччини надалі здійснюється за спрощеною процедурою відповідно до ст.24 Закону про 

перебування, трудову діяльність та інтеграцію іноземних громадян у Німеччині. 

До відповідного переліку груп осіб відносяться: 

 

- Громадяни України, які проживали на території України до 24.02.2022 року; 

- Особи, які не мають громадянства, а також громадяни інших третіх країн, окрім України, 

які  користувалися міжнародним або еквівалентним національним правом захисту в 

Україні до 24.02.2022 року; 

- Члени родин вищезазначених осіб (подружжя, а також партнери які перебували у 

постійних відносинах те не були офіційно зареєстрованим подружжям, неповнолітні діти, 

інші близькі родичі); 

- Особи без громадянства та утриманці інших країн, крім України, які можуть довести 

законне перебування в Україні до 24.02.2022 року на підставі посвідки короткострокового 

та/або безстрокового проживання, виданого у відповідності з українським законодавством 

і які не в змозі безпечно та постійно проживати в країні походження; 

- Громадяни третіх країн, які не є громадянами України та які, як було доведено, законно, 

короткостроково (менше ніж 90 днів) перебували на території України до 24.02.2022 року 

та не можуть повернутися в країну походження безпечно та довгостроково; 

- Громадяни України, які вже знаходяться на території Німеччини та мають право на 

проживання, але термін дії якого закінчується і продовження юридично неможливе. 

Також враховуються особи, які перебували на території ЄС незадовго до 24.02.2022, наприклад у 

відпустці чи у відрядженні і не можуть через воєнні дії повернутися до України. 

Якщо Ви належите до однієї з зазначених груп осіб, будь ласка, спочатку ознайомтеся з 

подальшими процедурними кроками та способами підтримки на місці. У багатьох містах, 

особливо на вокзалах, створені центральні інформаційні стенди, до яких ви можете звернутися. 

Якщо Ви не отримали ніякої інформації на місці, будь-ласка, виконайте наступні кроки: 

 

1. Реєстрація при необхідності підтримки. 

 

Якщо Ви потребуєте допомоги в отриманні житла, харчування, медичної допомоги або інші 

послуги підтримки після прибуття, Ви повинні зареєструватись особисто. Реєстрація також 

призначена для прийняття рішення розподілу осіб, які шукають захисту в Німеччині. Реєстрація в 

даний час здійснюється різними органами влади.  

У разі, якщо необхідної інформації не було знайдено, Ви можете звернутися до найближчого 

Відомства у справах іноземних громадян вашого поточного місця перебування (див. Розділ 2) 

або до приймальної установи у виняткових випадках. Будь ласка, спочатку ознайомтесь з 

контактами та необхідною додатковою інформацією для осіб покинувших Україну на офіційному 

веб-сайті міста. Офіційний сайт можна знайти в інтернеті за допомогою пошукового „Stadt“ + 

„Name der Stadt“ (слова + назва міста).  
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У деяких містах в даний час можливість реєстрації перевантажена. У даному разі Ви частково 

отримаєте підтримку ще до реєстрації. Необхідну інформацію про це можуть надати лише органи 

місцевої влади та благодійні організації. 

При реєстрації будуть записані Ваші персональні дані, прізвище, ім’я та дата народження, в якості 

біометричних даних також будуть зроблені фото та зняті відбитки пальців. При реєстрації в 

Відомстві у справах іноземних громадян, Ви також, одночасно з реєстрацією можете подати заяву 

на отримання дозволу на тимчасове проживання (див. Пункт 2). При реєстрації, зазвичай, Вам 

видається так зване Фіктивне рішення. Якщо ви не зареєстровані в Відомстві у справах 

іноземних громадян, Вам буде видано Свідоцтво про прибуття в якості доказу вашої реєстрації. 

Використовуючи будь-який з цих двох документів, Ви маєте право звернутися за допомогою, а 

також наданням безпосередньо тимчасового житла  до місцевого відділу соціального захисту. 

 

2. Подача заяви на отримання посвідки проживання до Відомства у справах іноземних 

громадян.  

Звільнення від обов’язку мати тимчасову посвідку на проживання закінчується 23.05.2022 року.  У 

разі, якщо Ви маєте бажання бути прийнятими до Німеччини  для тимчасового захисту після цієї 

дати, будь ласка, заздалегідь подайте заяву  до Відомства у справах іноземних громадян для 

отримання посвідки про проживання відповідно до ст.24 Закону про проживання та перебування, 

трудову діяльність та інтеграцію іноземних громадян у Німеччині. У разі дотримання вимог для 

отримання посвідки на проживання, заява на проживання з іншою метою, наприклад навчання або 

робота, також є правомірною. Ви знайдете компетентне Відомство у справах іноземних громадян 

за посиланням: https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/. Перед тим як відвідувати 

Відомство у справах іноземних громадян, будь ласка, ознайомтесь на веб-сторінці необхідного 

Відомства з умовами прийому. В деяких Відомствах з закордонних справ пропонують попередню 

онлайн-реєстрацію або онлайн-призначення.  

При подачі заяви на проживання, зазвичай видається так званий фіктивний вид на проживання, 

який необхідний для усіх подальших контактувань з органами влади. У зазначеному свідоцтві 

також буде міститись дозвіл на подальшу трудову діяльність. Як тільки це стане можливим, 

враховуючи велику кількість осіб, які звертаються за тимчасовим захистом, Відомством у справах 

іноземних громадян фіктивну посвідку буде замінено на посвідку на проживання, яка видається 

у форматі чипованої чек-карти та має термін дії до 4 березня 2024 року. Посвідка на проживання 

також може бути видана у вигляді липкої сторінки, яка буде вклеєна до Вашого паспорту. У цьому 

випадку отримання фіктивної посвідки проживання не є необхідним. Отримання посвідки 

проживання є безкоштовним та не підлягає оплаті. 

 

3. Права, додаткова інформація та консультації 

Під час тимчасового захисту Вам буде надано дозвіл на трудову діяльність, у разі необхідності, ви 

отримаєте підтримку у забезпеченні житла, харчування та медичної допомоги. 

Якщо Вам потрібна консультація, наприклад, з питань реєстрації дітей до школи, відвідування 

курсів з вивчення німецької мови, а також пошуку роботи та працевлаштування, необхідно 

звернутися до консультаційного центру міграційної служби для дорослих мігрантів (МВЕ). 

Консультаційні центри МВЕ можливо знайти на місці або через Інтернет за посиланням:  

https://www.mbeon.de/home/. Благодійні, церковні та не урядові організації Німеччини також через 

Інтернет, наприклад, використовуючи пошуковий запит “консультування (або Інформація) для 

мігрантів”, пропонують свою допомогу. 

За вашим запитом до регіонального відділення Федерального управління з питань міграції та 

біженців, Вам буде надана можливість прийняти участь в інтеграційних курсах з вивчення 

німецької мови та головних правових питань законодавства та історії Німеччини. Відповідний 

регіональний відділ Ви знайдете тут:  https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/   

 

https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/
https://www.mbeon.de/home/
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/
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Постачальники інтеграційних курсів, яких Ви знайдете в Інтернеті, також можуть прийняти Вашу 

заяву та нададуть консультацію з приводу курсів. 

 

Інші можливості проживання та перебування. 

Особи, які не належать до жодних з вище перелічених категорій, повинні отримати дозвіл на 

довгострокове законне проживання  на території Німеччині на іншій основі (проживання з метою 

навчання або працевлаштування, при дотриманні вимог для цього) з боку Відомства у справах 

іноземних громадян. Також може бути розглянута можливість подачі заяви про надання притулку 

та отримання статусу біженця у Федеральному управлінні з питань міграції та біженців.  Оскільки 

подальша зміна місця проживання може бути ускладнена, перш ніж подавати заяву про надання 

притулку та статусу біженця, Вам необхідно детально проконсультуватись з тим, чи є це 

найкращим та необхідним для Вас. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

З усіма питаннями отримання необхідних документів для перебування та проживання на території 

Німеччини, будь ласка, звертайтеся лише до компетентних вищезазначених органів влади, 

координаційних центрів та допоміжних установ. Будьте пильні, не віддавайте свої документи 

незнайомим особам, які пропонують Вам допомогу та не викликають довіри.  

 

 

   

 

 


