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Запитання та відповіді про в'їзд з України та перебування в 
Німеччині (станом на: 29.08.2022 р.)  

Наступні відповіді на питання, що часто ставляться (FAQ) про в'їзд і перебування відповідають 
інформації, яка є у наявності у федерального відомства на момент оприлюднення.  По мірі 
надходження нової підтвердженої інформації ці відповіді будуть оновлюватися.   

www.bamf.de/faq-ukraine  

Чи буде в'їзд до Німеччини та тимчасове легальне перебування, як і раніше, можливими у 
найближчій перспективі? 
Особам, які не мають громадянства Євросоюзу або громадянства Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії 
або Швейцарії, для тривалого легального перебування в Німеччині необхідне дозвіл.  Цей дозвіл 
називається "підстава для перебування" ("Aufenthaltstitel"). У багатьох випадках цей дозвіл має 
надаватися заздалегідь, до в'їзду в країну.  Підстава для перебування, що видається перед в'їздом до 
країни в посольстві або генеральному консульстві у вигляді вклейки в паспорт, називається "віза". 
Для отримання підстави для перебування необхідно подати відповідну заявку.   
 
Через особливу ситуацію в Україні було створено виняток із цих правил: Федеральне міністерство 
внутрішніх справ і батьківщини видало з цією метою законодавчу постанову, згідно з якою біженці 
від війни з України тимчасово звільняються від вимоги дозволу на проживання (Aufenthaltstitel) на 
федеральній території. З 1 вересня 2022 року це звільнення було знову продовжено. 
 
Це розпорядження має полегшити відповідним особам в'їзд та перебування в країні, а також дати 
біженцям можливість і необхідний час для отримання дозволу на перебування на території країни, 
тим самим убезпечивши їх від ситуації нелегального перебування. 

Біженці від війни з України, які в’їдуть до Німеччини до 30 листопада 2022 року, наразі не 
потребують дозволу на проживання (Aufenthaltstitels) протягом перших 90 днів після першого в’їзду 
до Німеччини. Зараз дія цієї постанови обмежена до 28 лютого 2023 року. Після 90 днів біженцям 
від війни потрібен дозвіл на проживання (Aufenthaltstitels). Однак, оскільки ті, кого це стосується, не 
можуть впливати на те, скільки часу федиральним органам необхідно розглядати заяву, достатньо 
подати її не пiзднiше 90 днів, протягом яких ви законно перебуваєте у Німеччині без дозволу на 
проживання. Відповідно до поточного статусу, заяву необхідно подати до місцевої імміграційної 
служби (Ausländerbehörde) не пізніше 28 лютого 2023 року. Будь ласка, своєчасно дізнайтеся на веб-
сайті міської/районної служби чи служби імміграції, чи потрібен вам для цього запис або ви можете 
подати заяву онлайн на дозвіл на проживання у встановлений термін. Після подання заяви на статус 
«дозвіл на проживання» залишається в силі до момента прийняття рішення щодо заяви – навіть 
після 28 лютого 2023 року. Видається так зване тимчасове посвитчення (Fiktionsbescheinigung). 

 
Відповідно до згаданого урядового розпорядження на військових біженців з України як виняток не 
поширюється правило, що вимагає отримання візи перед в'їздом до країни для довгострокового 
перебування. Це означає наступне: у термін до 31 серпня 2022 р. (такий термін попередньо 
встановлений на даний момент) необхідно подати до компетентного відомства у справах іноземців 
заявку на видачу підстави для перебування (Aufenthaltstitel) відповідно до § 24 «Надання права на 

https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/InformationenEinreiseUkraineUKR/informationen-einreise-ukraine-node.html
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перебування для тимчасового захисту закону про перебування іноземців та осіб без громадянства 
(AufenthG)». 
 
Важливо: первісна реєстрація, розподіл, постановка на облік в органі реєстраційного обліку жителів 
та подача заявки на підставу для перебування (Aufenthaltstitel) є роздільними процесами.  Іноді вони 
налагоджуються спільно, проте це залежить від того, як це організовано на місці.  Проконсультуйтеся 
у разі сумнівів.  
 
Тому щодо подальших дій у Німеччині та подачі заявки на підставу для перебування просимо 
прочитати розділ "Що робити після в'їзду? Де я можу зареєструватися в Німеччині й отримати житло 
та харчування?". 
 

Чи можу я переїхати в іншу країну поза межами Євросоюзу? 
Громадяни України з біометричним паспортом можуть без візи переїжджати з країни в країну в 
межах Шенгенської зони та перебувати в ній 90 днів за 180 днів.  Те саме стосується того випадку, 
коли ви вже отримали підставу для перебування (Aufenthaltstitel) (наприклад, для тимчасового 
захисту), навіть якщо у вас немає біометричного паспорта.  Окрема віза у цьому випадку не потрібна.   
 
Якщо ви хочете переїхати в іншу країну, щоб подати заявку на тимчасовий захист в іншій державі 
Євросоюзу, то на даний момент віза для цього, як правило, не потрібна.  За наявності сумнівів 
проконсультуйтеся щодо умов в'їзду в тій країні, в яку ви хотіли б переїхати.  На даний момент не 
існує загальноєвропейського процесу розподілу осіб, які клопочуться про тимчасовий захист. Після 
цього подайте заявку на перебування для тимчасового захисту за місцем проживання, тобто в іншій 
державі-члені Євросоюзу.  
 

Якими є наслідки прийнятого 4-го березня рішення Євросоюзу про прийом військових 
біженців з України? Який вплив матиме це для громадян України, осіб без громадянства 
або для осіб інших третіх країн? 
З набуттям чинності рішення про прийняття вимушених переселенців відповідно до статті 5, абзац 1, 
директиви 2001/55/ЄС Ради від 20 липня 2001 р.  про мінімальні норми для надання тимчасового 
захисту безпосередньо застосовуються положення § 24 Закону про перебування іноземних 
громадян ( AufenthG) (надання права на перебування з метою тимчасового захисту) щодо кола осіб, 
охопленого рішенням Ради; це означає, що з цього моменту ви можете клопотати про відповідні 
дозволи на тимчасове перебування.  
 
Якщо ви входите до кола осіб, зазначених у статті 2 рішення, абзаци 1 та 2, то ви можете подати 
заявку про тимчасовий захист у відповідальне відомство у справах іноземців.  
 
Це стосується наступних груп осіб, які з 24 лютого 2022 р.  були змушені покинути Україну внаслідок 
військового вторгнення Росії: 
 

• громадяни України, які до 24 лютого 2022 р.  проживали в Україні.  
• Особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користувалися 

міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 
лютого 2022 року. 
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• члени сім'ї двох перших названих груп осіб (тобто подружжя, партнерів у цивільному шлюбу, 

неповнолітніх неодружених дітей та близьких родичів з урахуванням додаткових умов), 
навіть якщо вони не є громадянами України.  
 

Так само, відповідно до статті 2, абзац 2, це стосується осіб без громадянства та інших громадян крім 
України третіх країн, які можуть довести, що до 24 лютого 2022 р.  вони законно перебували в Україні 
на підставі чинного безстрокового дозволу на перебування, виданого відповідно до українського 
права, та які не в стані безпечно та на постійній основі повернутися до країни чи регіону свого 
походження.  
 
Відповідно до статті 2, абзац 3, дія рішення може бути також поширена на інші особи без 
громадянства та громадян третіх країн, які перебували в Україні на законних підставах і не можуть 
безпечно та на постійній основі повернутися до країни чи регіону свого походження.   
 
На цій підставі Німеччина надає громадянам третіх країн, але не особам без громадянства, 
тимчасовий захист відповідно до § 24 Закону про перебування іноземних громадян (AufenthG), якщо 

• станом на 24 лютого 2022 р.  вони легально та з підтвердженням знаходилися в Україні, 
• вони не можуть безпечно та на постійній основі повернутися до країни або регіону свого 

походження та 
• їхнє перебування в Україні не було лише тимчасовим короткостроковим перебуванням.  

 
Зокрема, це стосується студентів та осіб, перебування яких в Україні не обумовлене лише поїздкою в 
гості або для короткострокового заробітку.  

З іншого боку, особи, які не можуть довести, що вони легально проживали в Україні до 24 лютого 
2022 року, або перебували в Україні, наприклад, як туристи чи відрядженнi, не отримують 
тимчасового захисту відповідно до статті 24 Закону про проживання. 

Крім того, Німеччина надає захист наступним особам: 

• громадянам України, які вже знаходяться на території Німеччини та мають підстави для 
перебування, термін якого незабаром закінчується, незалежно від того, коли вони в'їхали до 
країни,  

• особам, які незадовго до 24 лютого 2022 р.  втекли з України або які незадовго до цього 
перебували в Європейському Союзі (наприклад, у відпустці чи роботі) і не можуть 
повернутися в Україну через збройний конфлікт 

 

Що робить федеральний уряд для допомоги громадянам Німеччини?  

Співробітники посольств Німеччини працюють на місцях у прикордонних з Україною регіонах 
Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Молдови для підтримки громадян Німеччини.   

Для громадян Німеччини, які все ще перебувають в Україні, Міністерство закордонних справ 
створило кризову гарячу лінію за номером +49 30 5000 3000.  

Додаткову інформацію можна отримати у Міністерстві закордонних справ.  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/UKR
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Чи існують обмеження на в'їзд, пов'язані з коронавірусом? Які довідки потрібні?  

З 1 червня 2022 року особам, яки в’iдуть до Нiмеччини більше не потрібні докази того, що вони були 
вакциновані, чи мають негативні. Виключені люди, які прибувають із зони вірусного 
разповсудження. 

З 11 червня 2022 року для прибиваючих із третіх країн скасовано обмеження на в’їзд, які діяли до 
того часу. Додаткову інформацію можна знайти у Федеральному міністерстві закордонних справ 
(auswärtiges Amt) і Федеральному міністерстві внутрішніх справ. (Bundesinnenministerium). 

 

Що робити після в'їзду? Де я можу зареєструватися в Німеччині і де я отримаю нічліг та 
харчування?  
Весь процес поділяється на чотири послідовні етапи: первісна реєстрація та (у разі отримання 
соціальної допомоги) розподіл у певне місто, постановка на облік за адресою місця проживання в 
місті призначення та подання заявки на підставу для перебування (Aufenthaltstitel). 

 

Первісна реєстрація / розподіл на місце проживання (у разі отримання соціальної допомоги) 
Іноземці, які перебували в Україні станом на 24 лютого 2022 року, та громадяни України, які мали 
постійно місце проживання в Україні станом на 24 лютого 2022 року, але тимчасово не перебували в 
цей час в Україні, при першому в’їзді до Німеччини до 30 листопада 2022 року 90 днів - тобто не 
довше 28 лютого 2023 року - звільняються від вимоги щодо дозволу на проживання 
(Aufenthaltstitel). 
 

Для всього Євросоюзу і, зокрема, для Німеччини діє, щонайменше, таке правило: громадяни 
України з біометричним паспортом можуть 90 днів (у сумі для всіх шенгенських країн) вільно 
перебувати в Європейському Союзі або переміщатися в межах Євросоюзу.  

У цьому разі початкова реєстрація у Німеччині спочатку не є обов'язковою.  Однак з того моменту, як 
військові біженці з України клопотають у Німеччині про державну підтримку у вигляді надання 
житла, харчування або соціального забезпечення, вони повинні зареєструватися.  Щоб 
зареєструватися та отримати державну підтримку, просимо звернутися до установи тимчасового 
розміщення біженців за місцем вашого знаходження або в поліцію.  

Якщо ви маєте намір скористатися соціальною допомогою, то при реєстрації вам буде також 
повідомлено, де ви спочатку житимете в Німеччині.  Такий розподіл необхідний для рівномірного 
розподілу витрат на допомогу військовим біженцям серед міст та муніципалітетів.  Якщо ви маєте 
намір користуватися соціальною допомогою і не маєте приватного та довгострокового житла, то вас 
направлять у певне місце проживання.  Лише тут ви можете подати заявку на підставу для 
перебування (Aufenthaltstitel). Компетентні установи цього міста або муніципалітету будуть тими 
організаціями, які вирішуватимуть про ваше соціальне забезпечення та видачу вам підстави для 
перебування (Aufenthaltstitel). 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3
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Якщо ж, навпаки, спочатку ви в стані самостійно подбати про своє харчування і житло, так як, 
наприклад, живете у друзів або родичів, то реєстрація, як правило, обмежується лише записом 
ваших даних.  У цьому випадку ви можете самостійно вибрати для себе місце проживання і не 
підлягаєте розподілу.  
 
Як підтвердження вашої реєстрації вам, як правило, видають так зване підтвердження прибуття. Як 
правило, ви можете звернутися до місцевого відділу соціального захисту/центру зайнятості 
(Sozialamt/Jobcenter), який відповідає за надання допомоги. Будь ласка, дізнайтеся на місці про 
місцеві умови. 
 
Постановка на облік за місцем проживання/подання заявки на підставу для перебування 
(Aufenthaltstitel) 
Після прибуття на місце призначення зареєструйтесь в органі обліку мешканців.  Якщо ви розміщені 
в гуртожитку, то в ньому вам можуть пояснити, як відбувається ця реєстрація.  
 
Постановка на облік в органі обліку мешканців або реєстрація, після якої видається посвідчення про 
прибуття, не прирівнюються автоматично до подання заявки на підставу перебування 
(Aufenthaltstitel). Подання заявки є лише наступним етапом.  Не забудьте подати і цю заявку.  За 
наявності сумнівів проконсультуйтеся.  Якщо ви отримали документ з назвою «Fiktionsbescheinigung» 
(тимчасове посвідчення легального перебування в країні) або підтвердження електронного (онлайн) 
подання заявки на підставу для перебування (Aufenthaltstitel), то вважається, що ви вже подали 
заявку на підставу для перебування (Aufenthaltstitel). 
 
Важливо: посвідчення про прибуття (Ankunftsnachweis) ще не є підставою для перебування 
(Aufenthaltstitel). Заявку на підставу перебування (Aufenthaltstitel) ви повинні подати лише після 
того, як стало ясно, де ви спочатку житимете, і лише в тому відомстві у справах іноземців, яке 
відповідає за цей регіон.  З цього випливає також, що, якщо ви користуєтеся соціальною допомогою, 
то перед цим має бути винесено рішення про розподіл.  Лише після цього ви можете подати заявку 
на підставу для перебування (Aufenthaltstitel). 
 
Якщо після подачі заявки на підставу перебування (Aufenthaltstitel) все-таки відбувся переїзд в інше 
місце, проінформуйте відомство у справах іноземців про вашу нову адресу.  Відповідна інформація є 
на сайті відповідного відомства у справах іноземців.  Адресу найближчого відомства у справах 
іноземців можна знайти на сайті BAMF-NAvI 
 

Неповнолітнім без супроводу слід звернутися до найближчого відділу у справах молоді (Jugendamt), 
який подбає про всі подальші дії. 

Зорієнтуватися в Німеччині допоможе довідковий портал «Germany4Ukraine», де можна отримати 
актуальну інформацію про проживання та медичне обслуговування: 

www.germany4ukraine.de 

Чи мають громадяни України клопотати про притулок?  

Ні, цього не потрібно.  Необхідний захист надається іншим, швидшим шляхом.  Тому громадянам 
України рекомендується утриматися від подання клопотання щодо надання притулку.  Однак у вас 
залишається це право – подати клопотання про надання притулку можна будь-коли пізніше.  

https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/
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Згідно з рішенням про прийом вимушених переселенців згідно зі статтею 5, абзац 1, директиви 
2001/55/EC Ради від 20 липня 2001 р.  про мінімальні норми для надання тимчасового захисту, що 
відтепер стосується кола осіб за відповідною заявкою, видається дозвіл на тимчасове перебування 
відповідно до § 24 Закону про перебування іноземних громадян (AufenthG).  

 
Реєстрація при в'їзді до країни не є клопотанням про надання притулку.  Для ініціації процедури 
надання притулку необхідно подати клопотання про надання притулку у відповідальне 
представництво федерального відомства у справах міграції та біженцям.  

 
Тому для забезпечення права на перебування або для використання соціальної допомоги подавати 
клопотання про надання притулку не потрібно.  
 

Які можливості мають громадяни України, які перебувають у Німеччині вже 90 днів або 
довше?  

Громадяни України, які в’їхали до Німеччини без візи, повинні отримати посвідку на проживання 
(Aufenthaltserlaubnis) для подальшого перебування протягом 90 днів після в’їзду до Німеччини. Ви 
можете подати заяву на отримання дозволу на проживання (Aufenthaltstitel) в імміграційній службі  
(Ausländerbehörde) за місцем проживання або проживання без необхідності попереднього 
отримання візи за межі Німеччини. 

Відповідно до поточного статусу, якщо ви в’їдете в Німеччину до 30 листопада 2022 року, ви 
зможете перебувати на законних підставах протягом перших 90 днів без необхідності подавати 
заяву на дозвіл на проживання. До того часу прибуваючим не потрібно турбуватися про 
перебування в Німеччині без дозволу. 90 днів відраховуються з моменту першого в’їзду до 
Німеччини і не починаються відлік знову після виїзду та повторного в’їзду до Німеччини. 

Будь ласка, зверніться до імміграційних органів (Ausländerbehörde) протягом цих 90 днів, щоб 
подати заяву на отримання дозволу на проживання (Aufenthaltserlaubnis) для подальшого 

перебування. Якщо ви вперше в'їдете до Німеччини 30 листопада 2022 року, ви повинні зробити це 
не пізніше 28 лютого 2023 року. 

Усі особи, хто перебував у Німеччині протягом 90 днів або більше до 31 серпня 2022 року та хотів би 
й надалі залишатися у Німеччині, повинен звернутися до відповідального органу у справах 
іноземців (Ausländerbehörde) для легального перебування до 31 серпня 2022 року. 

Чи можу я працювати в Німеччині з дозволом на перебування для тимчасового захисту? 

Так, можете.  Проте перед цим діяльність, яка приносить дохід, має бути дозволена відомством у 
справах іноземців.  Відомство у справах іноземців вже при видачі дозволу на тимчасове 
перебування впише в підставу для перебування, що трудова діяльність дозволена, навіть якщо у вас 

https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&amp;cms_lv3=9397782#doc9397782
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&amp;cms_lv3=9397782#doc9397782
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&amp;cms_lv3=9397782#doc9397782
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ще немає конкретного передбачуваного місця роботи.  Це означає, що додатковий дозвіл на роботу 
від будь-якої іншої установи не потрібен.  

Відомства у справах іноземців вже під час подання заявки видадуть так звані тимчасові посвідчення 
на легальне перебування в країні (Fiktionsbescheinigung). Ці посвідчення тимчасово замінюють 
собою право на перебування до видачі самої підстава для перебування (Aufenthaltstitel). У 
«тимчасовому посвідченні на легальне перебування в країні» відомство у справах іноземців зробить 
позначку «Дозволено діяльність, яка приносить дохід». Таким чином, вже з цим тимчасовим 
посвідченням на легальне перебування можна вести в Німеччині самостійну комерційну діяльність 
або працювати як найманий працівник.  Особливі умови допуску до роботи за спеціальністю 
(наприклад, апробація для лікарів або дозвіл на ліцензовану діяльність) особам, що знаходяться під 
тимчасовим захистом, зрозуміло, потрібні на загальних підставах, нарівні з усіма іншими 
працівниками.  Такі особи також не звільняються від загальноприйнятого порядку визнання 
іноземних професійних кваліфікацій. 

Крім того, особи, які мають дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis) у Німеччині з метою 
тимчасового захисту, можуть отримати в агентствах зайнятості консультаційні послуги та допомогу у 
працевлаштуванні відповідно до Кодексу соціального забезпечення SGB III. 

 

Чи належить мені як військовому біженцю з України соціальне забезпечення та медичне 
обслуговування в Німеччині? 

 
З 1 червня 2022 р. у разі виникнення потреби у допомозі, всі особи, які підпадають під дію 
статті 24 Закону про проживання (§ 24 Aufenthaltsgesetzes—надання посвідки на 
проживання для тимчасового захисту), отримають соціальну допомогу відповідно до другої 
або дванадцятої книги Закону про проживання (SGB II bzw. SGB XII) а не відповідно до 
Закону про пільги для осіб, які шукають притулку. Передумовою для цього є надання 
тимчасового посвідчення легального перебування в країні (Fiktionsbescheinigung) або 
дозволу на перебування (Aufenthaltserlaubnis) відповідно до статті 24 Закону про 
проживання. 
 
Особи, які до 1 червня 2022 р. отримали дозволи на перебування в країні 
(Aufenthaltserlaubnis) відповідно до статті 24 Закону про перебування (§ 24 AufenthG) або 
тимчасове посвідчення легального перебування в країні (Fiktionsbescheinigung) або 
посвідчення про заміну тимчасового посвідчення (Fiktionsbescheinigung), достатньо, щоб їх 
дані зберігалися в центральному регістрі (Ausländerzentralregister), у цих випадках обробка 
ідентифікаційною службою має бути завершена до 31 жовтня 2022 року. 
 
Необхідні для цього послуги реєстрації та/або ідентифікації надаються, наприклад, у 
пунктах прийому або імміграційних службах (Ausländerbehörden). 
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З початком отримання соціальних послуг SGB II виникає обов'язкове страхування в 
обов'язковому медичному страхуванні (Krankenversicherung) та у соціальному страхуванні 
на випадок потреби у догляді (sozialen Pflegeversicherung). Одержувачі соціальної допомоги 
відповідно до SGB XII, які не застраховані на законних підставах, отримують допомогу, що 
відповідає допомозі з обов'язкового медичного страхування (Krankenversicherung), а також 
допомоги у разі потреби догляду (sozialen Pflegeversicherung). 

Чи можу я, військовий біженець з України, скористатися консультаціями чи мовними 
курсами? 
Федеральний уряд прагне полегшити вам прибуття до Німеччини і звикання до країни.  Навіть якщо ще 

не ясно, як довго ви залишатиметеся в Німеччині, ви можете скористатися цілим рядом пропозицій.  
Щоб допомогти вам зорієнтуватися у Німеччині та задовольнити вашу потребу в консультаціях, 
Федеральне міністерство внутрішніх справ вирішило надати доступ до курсів та послуг для біженців з 

України, які мають дозвіл на тимчасове перебування відповідно до § 24 «Надання права на перебування 
для тимчасового захисту» Закону про перебування іноземців та осіб без громадянства (AufenthG): 

- консультації для дорослих іммігрантів (MBE) 
- курси первісної орієнтації для шукачів притулку (EOK) 
- програма "Жінки-мігрантки сильні у повсякденному житті" (курси MiA) 
- інтеграційні курси 
- курси мови для профессії 

Консультації для іммігрантів (MBE) є індивідуальними консультаціями, в ході яких ви можете поставити 
свої особисті питання, що стосуються адаптації в Німеччині (наприклад, пошук житла, роботи або 

медичного обслуговування).  

Курси початкової орієнтації (EOK) дають загальне уявлення про життя в Німеччині та елементарні 
знання німецької мови з таких тем як, наприклад, здоров'я, робота або освіта.   

Курси MiA спеціально орієнтовані на жінок та супроводжують їх при прибутті та адаптації у Німеччині.  
Учасниці отримують важливу інформацію для повсякденного життя, наприклад, як працює шкільна і 
освітня система в Німеччині або які можливості є для освіти і підвищення кваліфікації.  

Інтеграційні курси більш поширені й складаються з мовного курсу і орієнтовного курсу.  На мовному 
курсі ви освоїте основи німецької мови, щоб уміти, наприклад, писати листи або повідомлення 

електронної пошти або відкликатись на вакансії робочих місць.  Орієнтуючий курс знайомий з історією, 
культурою та правопорядком Німеччини.  Крім загальних інтеграційних курсів, є спеціальні курси, 
наприклад, для жінок або підлітків, а також інтенсивні курси.  Наприкінці інтеграційного курсу 

проводиться іспит з мови та підсумковий тест на тему життя у Німеччині.  Тим, хто успішно склав ці 
іспити, видається сертифікат.   

Курси мови для професії (BSK) ґрунтуються на інтеграційному курсі та готують учасників до трудової 
діяльності у Німеччині.  Крім базових курсів є також курси з різними цільовими рівнями володіння 
мовою.   

Курси та консультації є безкоштовними, однак для цього ви повинні навести своє походження.  

Українські військові біженці можуть скористатися всіма курсами, що фінансуються федеральним 
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відомством у справах міграції та біженців (BAMF). Заявку на інтеграційні курси та курси мови для 
професії слід подавати до BAMF, а на курси початкової орієнтації, курси MiA та консультації для 
іммігрантів можна записатися безпосередньо у школах-організаторах курсів.   

Список шкіл для курсів початкової орієнтації є на веб-сторінці www.bamf.de/eok, а для курсів MiA – 
на веб-сторінці www.bamf.de/mia  

На сайті BAMF-NAvI можна без зусиль дізнатися, де поблизу проводяться інтеграційні курси та 
консультації для мігрантів.   

Детальну інформацію про усі курси та пропозиції, а також про умови запису на них можна знайти в 

нашому інформаційному листку: «Засоби для теплої зустрічі біженців з України»  

 

Чи можна військовим біженцям, які вже отримали підставу для перебування 
(Aufenthaltstitel) відповідно до § 24  «Надання права перебування для тимчасового 
захисту» закону AufenthG, виїхати назад в Україну, наприклад, щоб забрати залишене 
майно, відвідати когось тощо? 

Якщо ви вже отримали підставу для перебування (Aufenthaltstitel) для тимчасового захисту в 
Німеччині, то за наступних умов воно втрачає чинність: 

- ви залишили Німеччину не лише з тимчасової причини та/або 
- ви понад шість місяців не знаходитесь у Німеччині.  

 

Якщо у вас вже є дозвіл на проживання для тимчасового захисту в Німеччині, ви, як правило, 
можете виїхати за кордон, а отже, і до країни вашого походження (будь ласка, зверніть увагу на 
правила в’їзду відповідних країн призначення). Під час дії дозволу на проживання та з дійсним 
проїзним документом ви можете в будь-який час знову в’їхати в Німеччину.  

Зверніть увагу: особи, які перебувають у Німеччині та подали заявку на дозвіл на тимчасове 
перебування, отримують так зване тимчасове посвідчення легального перебування в країні 
(Fiktionsbescheinigung). Це посвідчення не дає права на безвізові поїздки в Шенгенській зоні, 
оскільки підставу для перебування (Aufenthaltstitel) ще не видано. Таким чином Таким 
чином, тимчасове посвитчення (Fiktionsbescheinigung) не замінює посвідки на проживання 
(Auslandsaufenthalt), а отже, не дозволяє повторного в’їзду після перебування за кордоном 
(хоча наразі в’їзд дозволено до 30 листопада 2022 року згідно з Указом про тимчасове 
проживання в Україні без посвідки на проживання). Звісно, це стосується й також офіційних 
довідок про реєстрацію або заяву біженця від війни з України, які видаються замість 
тимчасового посвідчення (Fiktionsbescheinigung). 

Я громадянин Росії, вже перебуваю у Німеччині і маю підставу для перебування для 
Німеччини (наприклад, дозвіл на тимчасове перебування або дозвіл на проживання). Чи 

https://www.bamf.de/RU/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/ErsteOrientierung/Erstorientierungskurse/erstorientierungskurse-node.html
https://www.bamf.de/RU/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/AngeboteFrauen/Kursprogramm-MiA/kursprogramm-mia-node.html
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine-integration-ukr.html
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мушу я розраховувати на те, що через російське вторгнення в Україну я можу бути 
висланий з Німеччини?  

Ні.  Ситуація в Україні не впливає на продовження дії вашого права на перебування, якщо ви не 
входите до того невеликого кола осіб, щодо яких прийнято рішення про санкції.   

Я тимчасово живу в Німеччині, наприклад, як студент. Чи буде продовжено мою підставу 
для перебування (наприклад, віза чи дозвіл на тимчасове перебування) громадянина 
Росії?  

Так.  Ситуація в Україні не впливає на видачу чи продовження вашої підстави для перебування.  З 
питань продовження вашого перебування зверніться у відповідальне місцеве відомство у справах 
іноземців.   

Адреси відповідальних відомств у справах іноземців можна знайти на сайті BAMF-NAvI.  

Що слід знати іммігрантам з України по єврейській лінії, які мають офіційну згоду на 
прийом?  

Заявники, які вже отримали згоду на прийом, але ще не встигли подати заявку на візу, можуть 
звернутися за візою і в сусідніх країнах.   

Додаткову інформацію щодо цього можна отримати на цьому сайте.   

Де можуть отримати додаткову інформацію пізні переселенці з України?  

Для пізніх переселенців з України Федеральне адміністративне відомство (BVA) організувало власну 
гарячу лінію, що працює за телефоном 0049 22899358-20255 з понеділка по четвер з 8 до 16:30 
години та у п'ятницю до 15 години, а також у вихідні дні з 8 до 13 годин.   

Додаткову інформацію щодо цього можна отримати на сайті BVA. 

https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/
https://kiew.diplo.de/ua-de/service/juedische-zuwanderung/1261434
https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Buerger/Migration-Integration/Spaetaussiedler/Vordrucke_Merkblaetter/Merkblatt_Ukraine.pdf
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