
Станом на: 17.03.2022

 

Вказівки для воєнних біженців з України 
Актуальну інформацію ви зайдете на інтернет-сторінці Федерального Міністерства закордонних 

справ, Федерального Міністерства внутрішніх справ та батьківщини та Федеральної служби 

міграції та біженців. Найважливіші вказівки розміщені там також українською мовою. 

(www.bamf.de/faq-ukraine). 

Додаткову інформацію ви знайдете на інтернет-сторінці Міністерства юстиції та міграції землі 

Баден-Вюртемберг за посиланням  https://www.justiz-bw.de/Lde/Startseite/Auslaen- 

der+und+Fluechtlingspolitik/Informationen+zur+Ukraine та на сторінці окружного управління 

Людвігсбург.   

 

В’їзд без візи 

Громадяни України з біометричним паспортом можуть перебувати на території Німеччини без візи 

до 90 днів. Дозвіл на подальше перебування ще на максимум 90 днів можна отримати у 

компетентному відділі віз та реєстрацій іноземних громадян. Проте уже зараз можна подати заяву 

на отримання довшого дійсного виду на проживання на основі спрощеної процедури для біженців з 

України відповідно до § 24 Закону про перебування (AufenthG)). Заяву Ви знайдете на нашій 

інтернет-сторінці. 

 

Обов’язкова реєстрація 

Громадяни України, які проживають у родичів, друзів та інших бажаючих допомогти, та не подали 

заяву на притулок та житло у прийомному пункті для біженців, зобов’язані за законом 

зареєструватись після закінчення трьох місяців. 

Незалежно від законного зобов’язання реєстрації Ви можете і повинні ще до закінчення 

тримісячного строку зареєструватись добровільно у окружному управлінні Людвігсбург, крім того 

для отримання соціальної допомоги. При поверненні на батьківщину чи зміні місця проживання не 

забувайте, будь-ласка, знятись з реєстрації чи перереєструвати місце проживання.  

 

Вид на проживання відповідно до § 24 Закону про перебування 

03.03.2022 Європейський Союз дійшов згоди про спрощену процедуру надання захисту українцям 

в країнах Європейського Союзу. Таким чином можливо отримати вид на проживання з метою 

надання тимчасового захисту відповідно до § 24 Закону про перебування. Тривалість перебування 

становить спочатку два роки. Так як на даний момент практичні питання ще не врегульовані, 

особливо Федеральним Міністерством внутрішніх справ та батьківщини, шукайте, будь-ласка, 

актуальну інформацію на вище вказаних інтернет-сторінках. 

 

Особи, які підпадають під тимчасовий захист 

Наступним біженцям з України надається тимчасовий захист відповідно до Директив 

Європейського Союзу щодо так званого масового напливу біженців (Директива 2001/55/EG) 

відповідно до § 24 Закону про перебування: 

 Громадяни України, які до 24.02.2022 проживали в Україні 

 Особи без громадянства чи громадяни інших країн, окрім України, які до 24.02.2022 року були 

під міжнародним чи відповідним захистом в Україні 

 Члени сім’ї перших двох названих груп, навіть якщо вони не є громадянами України, не мають 

громадянства чи мають громадянство інших країн, які можуть довести, що вони станом на 

24.02.2022 року мали відповідно до українського права дійсний безстроковий вид на 

проживання в Україні і не мають змоги безпечно та на тривалий час дістатись до країни чи 

регіону свого походження  

 

Соціальна допомога в поєднанні з видом на проживання відповідно до § 24 Закону про 

перебування 

Громадяни України, що потребують допомоги, для яких було подано заяву на тимчасовий захист 

відповідно до § 24 Закону про перебування мають право на отримання допомоги відповідно до 

Закону про надання соціальної допомоги особам, що претендують на політичний притулок. Для 

отримання послуг Вам необхідно звернутись до окружного управління Людвігсбург. Усю необхідну 

інформацію та консультантів Ви знайдете на вище вказаних інтернет-сторінках земельного округу 

Людвігсбург. 
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Працевлаштування / Прийняття на роботу 

Як тільки відповідно до § 24 Закону про перебування подано заяву на отримання виду на 

проживання (див. вище «Вид на проживання») і отримано так зване «тимчасове посвідчення» на 

легальне перебування в країні, Ви можете влаштуватись на роботу та працювати. 

 

Послідовність дій  

При перебуванні, що перевищує 90 днів, чи якщо надається соціальна допомога, Вам необхідно 

зареєструватись у центрі обслуговування населення - Löchgauer Straße 22, 74321 

Bietigheim-Bissingen  - та появитись або  зареєструватись у відділі віз та реєстрацій іноземних 

громадян (та ж адреса, що і у центра обслуговування населення). Якщо Ви недостатньо володієте 

німецькою мовою, візьміть, буд-ласка, з собою перекладача. 

 

1. Реєстрація у центрі обслуговування населення 

Щоб зареєструватись, Ви повинні, як правило, з’явитись особисто. Для реєстрації необхідні 

наступні документи: 

 Дійсне посвідчення особи усіх членів сім’ї 

 При необхідності інші документи на дітей для підтвердження народження (свідоцтво про 

народження), для подружжя підтвердження шлюбу (свідоцтво про шлюб) чи підтвердження 

розлучення (свідоцтво про розлучення) в оригіналі англійською мовою чи з перекладом. 

 Довідка від орендодавця чи від власника квартири (тільки для приватних квартир) 

 
2. Співбесіда в відділі віз та реєстрацій іноземних громадян 

Ваші реєстраційні дані передаються автоматично у відділ віз та реєстрацій іноземних громадян. Ви 

отримуєте тимчасове посвідчення на легальне перебування в країні, а також довідку про співбесіду 

для надання її при оформленні заяви на виплату соціальної допомоги в окружному управлінні 

Людвігсбург чи надання роботодавцеві. На співбесіді видаються бланки заяв на вид на проживання 

та надання соціальної допомоги. Ви можете заповнити заяву на вид на проживання і потім 

надіслати на адресу відділу віз та реєстрацій іноземних громадян. З Вами зв’яжуться із відділу віз 

та реєстрацій іноземних громадян, коли Ви можете подати заяву на вид на проживання. Для 

подання заяви Вам та Вашим членам сім’ї необхідно з’явитись особисто і мати про собі такі 

документи: 

 Актуальне біометричне фото кожної особи  

 Дійсне посвідчення особи (біометричний паспорт для виїзду за кордон) для кожного члена сім’ї 

 При необхідності інші документи за вимогою 
 
Інші пропозиції допомоги та консультанти 

Поруч з наведеними темами щодо прав іноземців з іншими питаннями та пропозиціями допомоги 

Вам допоможе уповноважена від міста з питань біженців пані Тьопфер за телефоном 07142/74-962 

та на E-Mail familienbuero@bietigheim-bissingen.de. 

 

Зверніть увагу, що у місті Бітігайм-Біссінген на даний момент поступило дуже багато запитів для 

опрацювання. Просимо Вашого розуміння, що не кожна справа може бути опрацьовано негайно, і 

відповідь на запит може тривати дещо довше. 


