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Для кого ця інформація? 
o громадян України, які прибули до Німеччини незадовго до, після або 

безпосередньо 24 лютого 2022 року 
o громадян України, які вже проживали в Німеччині до 24 лютого 2022 року на 

підставі дозволу на перебування 
o громадян інших країн (тобто тих, хто не є громадянами України), яким надано 

статус міжнародного захисту в Україні 
o для деяких членів сімей цих категорій осіб 

 

Загальна правова інформація щодо перебування у Німеччині 

1. Я прибув з України до Німеччини. Чи є моє перебування в Німеччині законним? 

 
• Так, всім особам, незалежно від громадянства, які проживали в Україні на законних підставах до 24 

лютого 2022 року, дозволяється перебувати в Німеччині щонайменше до 31 серпня 2022 року. Для 
в’їзду до Німеччини Вам не потрібна віза. Це поширюється також на випадки, якщо у Вас відсутній 
паспорт. 

• Щоб залишитися в Німеччині на тривалий час, Вам необхідний дозвіл (посвідка) на перебування. 
Тому Ви повинні подбати про отримання такої посвідки завчасно до 31 серпня 2022 року. 

• Багатьом особам, які виїхали з України, надається дозвіл на перебування з метою надання 
тимчасового захисту відповідно до статті 24 Закону «Про перебування» (AufenthG). Це називають 
«заявою на отримання дозволу на перебування відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування»» 
або «заявою про надання тимчасового захисту».  

• Важливо: Заява про надання тимчасового захисту відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування» не є 
заявою про надання притулку, а спрямована на надання захисту у рамках іншої, пришвидшеної 
процедури, пов’язаної з ситуацією в Україні з 24 лютого 2022 року! 

2. Хто може отримати тимчасовий захист відповідно до ст. 24 Закону «Про 
перебування»? 

● Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року або прибули до ЄС незадовго 
до 24 лютого 2022 року 

● Громадяни України, які вже проживають в Німеччині на підставі дозволу на перебування 
● Громадяни інших країн (тобто особи, які не є громадянами України) або особи без громадянства, 

яким надано міжнародний захист в Україні (наприклад, статус біженця) 
● Громадяни інших країн, які на законних підставах проживали в Україні до 24 лютого 2022 року і 

мали дійсний дозвіл на постійне або тимчасове перебування, а також можуть довести, що вони не 
можуть безпечно і на тривалий час повернутися в країну або регіон їхнього походження. 

● деякі члени сім'ї цих категорій осіб 
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3. Хто вважається членом сім'ї? 
 

• подружжя 

• партнери у тривалих стосунках, що не перебувають у зареєстрованому шлюбі (включаючи осіб 
однієї статі)  

• неповнолітні, що не перебувають у шлюбі 

• близькі родичі, які проживали в складі сім’ї до 24 лютого 2022 року і повністю або у переважній 
більшості залежали (фінансово або фактично) від однієї з осіб цієї сім’ї  

 

4. Коли вважається, що громадяни інших країн, які раніше знаходились в Україні, «не 
можуть безпечно і на тривалий час повернутися в країну або регіон їхнього 

походження» (див. п.2) і, відповідно, можуть також отримати тимчасовий захист 
відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування»? 

● На це питання немає однозначної відповіді. Як громадянин іншої країни (тобто особа, яка не має 
громадянства України), Ви в будь-якому випадку отримаєте дозвіл на перебування з метою 
надання тимчасового захисту відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування», якщо Німеччина не 
має права депортувати Вас до країни Вашого походження. Наприклад, якщо у країні Вашого 
походження для Вас існує загроза через Ваші релігійні або політичні переконання, якщо є 
конкретна небезпека для Вашого життя або свободи, якщо у Вас є хвороба, що загрожує Вашому 
життю, або якщо депортація неможлива з інших причин. 

● Країною або регіоном походження вважається країна, з якої Ви родом, тобто не Україна. 
● Якщо Ви не відповідаєте цим вимогам або не впевнені в цьому, Вам слід звернутися за 

юридичною консультацією. Також є сенс перевірити, чи Ви можете отримати інший вид дозволу 
на перебування (наприклад, з метою навчання або працевлаштування), який дозволить Вам 
залишитись в Німеччині. 

5. Хто не може отримати тимчасовий захист відповідно до ст. 24 Закону «Про 
перебування»? 

● Особи, які не мають громадянства України, та не можуть довести, що вони проживали в Україні на 
законних підставах до 24 лютого 2022 року.  

● Особи, які не мають громадянства України, та перебували в Україні до 24 лютого 2022 року 
виключно на короткий час (туристи, особи у відрядженні і т.п.) 

● Громадяни інших країн (тобто ті, які не є громадянами України), які можуть безпечно та на 
тривалий час повернутися до країни або регіону свого походження 

● Особи без громадянства, які перед прибуттям до Німеччини на мали статусу біженця в Україні 
● Якщо Ви належите до однієї з цих категорій осіб, Вам слід звернутися за юридичною допомогою. 
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Для кого ця інформація? 
o громадян України, які прибули до Німеччини незадовго до, після або безпосередньо 24 

лютого 2022 року; 
o громадян України, які вже проживали в Німеччині до 24 лютого 2022 року на підставі 

дозволу на перебування;  
o громадян інших країн (тобто тих, хто не є громадянами України), яким надано статус 

міжнародного захисту в Україні;  
o для деяких членів сім'ї цих категорій осіб. 

1б: Що робити, якщо мені немає, де зупинитись? 

o Якщо Ви не змогли знайти (постійне) житло власними силами, Вам слід звернутися до центру 

прибуття в колишньому аеропорті Тегель. Адреса: Saatwinkler Damm, 13405 Berlin. Там Ви можете 

отримати місце для ночівлі, предмети гігієни та їжу. Крім того, Ви будете зареєстровані як особи, що 

були вимушені виїхати з України. 

o Також Ви можете звернутися до «Welcome Hall Berlin» на Центральному вокзалі Берліна. Це 

великий намет на Washingtonplatz (одразу перед вокзалом), де Ви можете перепочити, отримати 

їжу і т.д. Є вірогідність, що безпосередньо звідти Ви будете перерозподілені в інше місце в межах 

Німеччини.  

Крок 1: Прибуття до Берліна, отримання житла, реєстрація, переселення 
(перерозподіл) в межах Німеччини 

1a: Чи можу я зупинитися у приватному (тобто, не наданому державою) житлі, 

наприклад, з кимось з членів моєї сім’ї або знайомими? 

o Так. Якщо у Вас є змога знайти житло власними силами, Ви можете залишитися там. Вам не 

обов’язково проживати в житлі, наданому державою.  

o Деякі волонтерські мережі забезпечують приватне житло для осіб, що були вимушені залишити 

Україну. За посиланням: https://www.unterkunft-ukraine.de/  Ви можете подати заявку на пошук 

приватного житла. Tubman Network допомагає, зокрема, темно- і чорношкірим людям (Black and 

People of Color) у пошуках житла в Берліні. Однак житло, яке пропонується через добровільні 

мережі, часто більше орієнтоване на тимчасове, а не постійне проживання. 

o Коли Ви подаєте заяву про «надання тимчасового захисту» відповідно до ст. 24 Закону «Про 

перебування», Ви повинні підтвердити наявність постійного місця проживання в Берліні. Інакше Ви 

будете переселені (перерозподілені) в інше місце в межах Німеччини і не зможете залишитися в 

Берліні. 

https://www.google.com/maps/place/Flughafen+Berlin-Tegel/@52.5622381,13.2993481,14z/data=!3m1!5s0x47a856aa9a80c535:0x1e314697388acde0!4m5!3m4!1s0x47a853f955555555:0x64b97d7d67bf2aea!8m2!3d52.5588327!4d13.2884374
https://www.unterkunft-ukraine.de/
https://portal.tubman.network/univention/portal/
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2a: Які переваги подання заяви про надання тимчасового захисту відповідно 
до ст. 24 Закону «Про перебування»? 

o Заява на надання тимчасового захисту відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування» дає 

можливість отримати дозвіл на перебування в Німеччині на два роки за умови, що Ви 

відповідаєте критеріям, викладеним у пунктах 0.1-0.5. Це означає, що загалом Ви зможете 

залишитися в Німеччині на цей час.  

o Ви зможете працювати в Німеччині.  

o Важливо: Заява про отримання дозволу на перебування з метою надання тимчасового захисту 

відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування» (заява про надання тимчасового захисту) не є 

заявою про надання притулку. Ваша заява відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування» та 

заява про надання притулку - це різні процедури. Не подавайте заяву про надання притулку! 

Процедура надання притулку займає значно більше часу, є складнішою, і Ви можете отримати 

відмову. Подання заяви про надання тимчасового захисту відповідно до ст. 24 Закону «Про 

перебування» є простішим, швидшим, надійнішим і дозволяє швидше отримати дозвіл на 

роботу. 

o Навіть коли Ви отримаєте дозвіл на перебування відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування», 

Ви можете також подати заяву на отримання іншого виду дозволу на перебування в будь-який 

час, за умови, що Ви відповідаєте її вимогам (наприклад, відповідно до Закону про професійну 

імміграцію).  

o Незважаючи на таку можливість, є сенс спочатку подати заяву на отримання дозволу на 

перебування відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування», оскільки процедури з отримання 

інших видів дозволу на перебування займають багато часу і є складними (наприклад, вимагають 

знання німецької мови).  

Крок 2: Як подати заяву про надання тимчасового захисту відповідно до ст. 
24 Закону «Про перебування»? 

1в: Що означає «реєстрація» в центрі прибуття? Чи потрібно мені реєструватися? 
Що відбувається після цього? 

o Коли Ви приїдете в центр прибуття, Вас буде зареєстровано як особу з України, яка шукає захисту. 

Якщо це можливо, Вам слід пред’явити паспорт або дозвіл на перебування з України. Реєстрація 

ще не є заявою про надання тимчасового захисту відповідно до ст. 24 Закону «Про 

перебування»: це попередній крок, який важливий для перерозподілу в межах Німеччини осіб, 

що звернулися за захистом. 

o Тому Вам не потрібно реєструватися, якщо у Вас вже є постійне приватне житло. При подачі 

заяви на надання тимчасового захисту, Вам необхідно буде надати підтвердження наявності 

житла: довідку про реєстрацію місця проживання, видану відповідальним органом, договір 

суборенди житла або формуляр, заповнений особою, яка надає Вам житло. 

o Наслідком того, що Ви зареєструєтесь, буде перерозподіл в інше місце в межах Німеччини. Тому, 

якщо Ви зареєструєтесь, Ви не зможете залишитися в Берліні. Ви також можете бути 

перерозподілені в інше місце в межах Німеччини навіть до реєстрації в центрі прибуття, як тільки 

Ви звернетеся до «Welcome Hall Berlin» на головному вокзалі. 

https://www.make-it-in-germany.com/en/visa-residence/skilled-immigration-act
https://www.make-it-in-germany.com/en/visa-residence/skilled-immigration-act
https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/labo/zuwanderung/_assets/bestatigung_uber_dauerhafte_gewahrung_einer_unterkunft_fur_ukrainische_gefluchtete.pdf
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2б: Чи обов’язково подавати заяву на тимчасовий захист відповідно до ст. 24 Закону 

«Про перебування»? 

o Ні (принаймні, не відразу). Якщо Ви перебували в Україні 24 лютого 2022 року, Ви можете залишатися 

в Німеччині до 31 серпня 2022 року без необхідності отримання візи. Це правило діє незалежно від 

Вашого громадянства та Вашого попереднього статусу перебування в Україні (тобто сюди 

включаються, наприклад, громадяни інших країн, які навчалися в Україні). 

o Те ж саме стосується і тих випадків, коли Ви є громадянином України, не знаходились в Україні 24 

лютого 2022 року, але постійно проживаєте там або вже перебували в Німеччині 24 лютого 2022 року 

на законних підставах. 

o Однак для того, щоб залишитися в Німеччині після 31 серпня 2022 року, до цієї дати необхідно подати 

заяву про надання тимчасового захисту відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування» або заяву на 

отримання іншого типу дозволу на перебування (наприклад, з метою навчання) 

2в: Де я можу подати заяву на отримання дозволу на перебування з метою надання 

тимчасового захисту відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування»? 

o Заява повинна бути подана до органу у справах іноземців за місцем проживання або тимчасового 

перебування.  

o У Берліні відповідальним за розгляд заяви є Державне управління з питань імміграції (LEA). 

Обов'язковою умовою є підтвердження наявності постійного місця проживання в Берліні (довідка 

про реєстрацію місця проживання, безстроковий договір оренди або підтвердження того, що Вам 

буде надано житло) або рішення Державного управління у справах біженців (LAF) про Ваш 

перерозподіл в Берлін. 

2г: Який порядок подання заяви на отримання дозволу на перебування з метою 

тимчасового захисту відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування»? 

o У Державному управлінні з питань імміграції (LEA) Ви спочатку подаєте онлайн-заяву з Вашими 

персональними даними. Онлайн-заяву можна подавати  німецькою, англійською, українською та 

російською мовами. Відразу після подачі заяви Ви отримаєте в якості підтвердження PDF-документ. 

Він засвідчує дозвіл на перебування та працевлаштування в Німеччині. Вам необхідно зберегти і 

роздрукувати цей PDF-документ.  

o Пізніше Ви отримаєте електронною поштою запрошення на особистий прийом у Державному 

управлінні з питань імміграції (LEA). Отримання інформації щодо дати та часу особистого прийому 

може зайняти певний час.  

o На прийом потрібно з’явитися особисто і принести всі необхідні документи. Як правило, дозвіл на 

перебування з метою надання тимчасового захисту відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування» 

видається негайно під час прийому. 

https://service.berlin.de/dienstleistung/330875
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2ґ: Чи потрібен мені дійсний паспорт для подання заяви? 

o За загальним правилом, так, заява повинна супроводжуватися дійсним документом, що посвідчує 

особу. Таким документом є паспорт або документ, що замінює паспорт (в т.ч. не біометричний), 

національний паспорт громадянина України або довідка, що посвідчує особу, видана посольством 

України. 

o Цей паспорт/документ необхідно пред’явити в день особистого прийому. Якщо у Вас закінчився 

термін дії паспорта, Ви повинні звернутися в посольство країни Вашого походження за 

продовженням дії паспорта до прийому в LEA. 

o Якщо на прийомі в LEA Ви не можете надати дійсний паспорт, Вам буде видано проїзний документ 

для іноземців. Видача такого документа платна та коштує від 14 до 100 євро, залежно від Вашого 

віку. 

2є: Який термін дії дозволу на перебування з метою надання тимчасового захисту 

відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування»? 

o Посвідка на проживання зазвичай діє до 4 березня 2024 року. Він може бути продовжений максимум 

ще на один рік, тобто загалом до 3 років. 

Крок 3: Соціальна допомога 

2д: Які документи мені потрібні для подачі заяви? 

o Всі необхідні документи вказані на сайті LEA. 

o Крім того, у запрошенні на прийом в LEA, яке Ви отримаєте електронною поштою, буде вказано список 

необхідних документів. 

2е: Чи є подання заяви платним? 

o Ні, подання заяви про отримання дозволу на перебування з метою надання тимчасового захисту 

відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування» є безкоштовним. 

3а: Чи маю я право на соціальну допомогу? 

o Так. Навіть до подачі заяви про надання тимчасового захисту відповідно до ст. 24 Закону «Про 

перебування» Ви маєте право на соціальну допомогу. Однак, Ваша заява в соціальну службу на 

надання допомоги може бути розцінена як заява про надання захисту. 

o Як правило, управління соціальної служби проситиме Вас надати підтвердження прибуття 

«Ankunftsnachweis“, який Вам видали під час реєстрації. 

https://service.berlin.de/dienstleistung/330875
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3в: Де я можу подати заяву на отримання соціальної допомоги? Які документи я 

повинен надати разом з заявою? 

o Заява подається в відділі соціальної служби району, в якому Ви фактично проживаєте.  

o Вам необхідно прийти на прийом в цей відділ особисто. Після подання заяви у письмовій формі 

необхідно зберегти у себе копію цієї заяви. 

o Якщо Ви знайшли житло у приватному порядку (не надане державою), то не буде зайвим прикласти 

до заяви на отримання соціальної допомоги формуляр про надання Вам житла. 

o Витрати на оренду та опалення будуть відшкодовані тільки в тому випадку, якщо Ви зможете надати 

відповідний договір суборенди. 

3г: Як здійснюються грошові виплати? 

o У заяві на отримання допомоги можна вказати дані банківського рахунку, на який будуть 

перераховуватися кошти; але виплати готівкою теж можливі. В разі необхідності, грошова допомога 

може бути виплачена негайно. 

3ґ: Чи можу я відправити своїх дітей в дитячий садок / школу? 

o Ваші діти повинні відвідувати школу, якщо вони старше 6 років і тому Вам необхідно зареєструвати 

їх в місцевій школі. 

o Загалом, Ви також маєте право на догляд за вашими дітьми в дитячому садку або місцях денного 

догляду за дітьми. Для цього, можливо, потрібно буде подати онлайн-заявку на «Довідку щодо 

надання догляду за дітьми» („Kita-Gutschein“). 

3б: Що входить до соціальної допомоги? 

o Вона включає в себе грошові виплати для забезпечення загальних життєвих потреб. Виплата 

здійснюється щомісяця у наступному обсязі: для особи без сім’ї - 367 євро, 330 євро для подружніх 

пар, що проживають разом у квартирі чи притулку, 294 євро для дорослих віком до 25 років, які 

проживають з батьками, 326 євро для підлітків віком від 14 до 17 років, 283 євро для дітей віком від 

6 до 13 років та 249 євро для дітей віком від 0 до 5 років. 

o Крім того, відшкодовуються витрати на проживання, на опалення та, наприклад, отримання 

паспорта або послуги перекладача. 

o Перед отриманням соціальної допомоги повинні бути використані наявні у Вас дохід та майно, 

вартість якого перевищує 200 євро.  

https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/sonstige/sonderseite_antragsformulare_ukraine-1184715.php
https://service.berlin.de/sozialaemter/
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Крок 4: Медична допомога 

4а: Я застрахований? В якому обсязі я маю доступ до медичної допомоги? 

o Ні. Ви не застраховані і тому маєте лише обмежений доступ до медичної допомоги, зокрема для 

лікування гострих захворювань і станів. 

o Більший обсяг медичної допомоги надається особам з «особливими потребами», а саме малолітнім 

без супроводу дорослих або особам, які стали жертвами важких форм психологічного, фізичного 

або сексуального насильства. 

o Тим не менш, управління соціальної допомоги реєструє Вас у системі державного медичного 

страхування, в результаті чого Ви отримаєте електронну медичну карту (зазвичай протягом 4 

тижнів). 

o Важливо: Медичній страховій компанії необхідні Ваші фото. Рекомендується заздалегідь принести 

дві фотографії на прийом у відділ надання соціальної допомоги. 

4б: Чи маю я доступ до медичної допомоги до отримання електронної медичної карти? 

o Важливо: Ви завжди маєте право на отримання невідкладної медичної допомоги в лікарні. 

o Те саме стосується і профілактичних щеплень, зокрема проти SARS-CoV-2. 

o Разом з тим, на період до отримання Вами електронної картки слід звернутися до органів соціальної 

допомоги щодо письмового підтвердження Вашої реєстрації в системі медичного страхування. 

o Крім того, об’єднання лікарів обов’язкового медичного страхування надає перелік з 500 лікарів, які 

безкоштовно лікують людей з України. 

Крок 5: Чи можу я працювати в Німеччині? Коли я можу почати працювати? 
Чи можу я продовжити отримання освіти в Німеччині? 

5a: Чи можу я працювати в Німеччині, якщо у мене є дозвіл на перебування з метою 

надання тимчасового захисту відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування»? 

o Так. З тимчасовим захистом відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування» Ви можете працювати 

в Німеччині. 

o Примітка про дозвіл на роботу вноситься в дозвіл на перебування під час його видання 

відповідальним органом, навіть якщо у Вас ще немає конкретної роботи чи пропозиції роботи. 

https://www.kvberlin.de/fuer-patienten/ukraine
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5б: Коли я можу почати працювати, якщо я подав заяву про надання тимчасового 

захисту відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування»? 

o Якщо Ви подали онлайн-заяву на отримання дозволу на перебування відповідно до ст. 24 Закону 

«Про перебування», Ви спочатку отримаєте документ (PDF-файл) з так званим 

«Fiktionsbescheinigung». Цей документ «Fiktionsbescheinigung» не є дозволом на перебування, але 

до моменту отримання дозволу замінює його. Остаточний дозвіл на перебування Ви отримаєте 

пізніше. 

o Також у документі «Fiktionsbescheinigung» зазначено, що Вам дозволено працювати.  

o Ви можете почати працювати одразу після отримання «Fiktionsbescheinigung». 

o Якщо Ви шукаєте роботу, вам у цьому допоможе Агентство з питань роботи в місті, в якому Ви 

живете. Це безкоштовно і, як правило, в Агентстві Вам можуть допомогти з перекладом. 

o Якщо Вам потрібно або Ви хочете вивчити німецьку мову, Ви можете звернутися до Федерального 

управління з питань міграції та біженців з заявою про участь в «інтеграційному курсі». 

5в: Чи можу я працювати в Німеччині, якщо я ще не подав заяву про надання 

тимчасового захисту відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування» і не маю іншого 

дозволу на перебування? 

o Ні. Поки Ви знаходитесь в Німеччині в межах безвізового перебування або з гостьовою візою і ще не 

подали заяву на отримання дозволу на перебування з метою надання тимчасового захисту за ст. 24 

Закону «Про перебування», Ви не можете працювати. 

o Ви можете працювати лише тоді, коли Ви отримали «Fiktionsbescheinigung» щодо тимчасового 

захисту відповідно до ст. 24 Закону «Про перебування» або відповідний дозвіл. 

5г: Чи можу я продовжити освіту в Німеччині? 

o Так. Ви можете скористатися різними можливостями у сфері освіти (навчання, підвищення кваліфікації 

і т.д.). Подавати заяву про прийом на навчання в університет, навчальний центр Вам необхідно 

самостійно. 

https://service.berlin.de/dienstleistung/330875
https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/dienststellen?in=arbeitsagenturen
https://bamf-navi.bamf.de/de/
https://bamf-navi.bamf.de/de/
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Додаткова та актуальна інформація за посиланнями: 

➢ https://www.asyl.net/schutzsuchende-ukraine  

➢ https://www.berlin.de/ukraine/uk/  

➢ https://en.rlc-berlin.org/  

Ця брошура створена Refugee Law Clinic Berlin e.V. на підставі інформації станом на 22 квітня 2022 

року. Укладачі брошури не несуть відповідальності за її зміст, інформація, що міститься в 

брошурі, не замінює кваліфіковану юридичну допомогу. Звертаємо Вашу увагу на те, що 

актуальна ситуація та її правова оцінка, а також відповідна адміністративна практика можуть 

швидко змінюватись. 

https://www.asyl.net/schutzsuchende-ukraine
https://www.berlin.de/ukraine/uk/
https://en.rlc-berlin.org/

