
 

 

Україна - Найчастіші запитання (FAQ) 

 

Хто може отримати дозвіл на проживання за §24 Закону про проживання для 

іноземців (§ 24 AufenthG)? 

• Громадяни України, які проживали до 24 лютого в Україні, а також члени їхньої 

родини 

• Громадяни України, які легально проживають у Німеччині вже довгий час. Навіть 

у випадку, якщо їхній дозвіл на проживання закінчується 

• Громадяни інших країн і особи без громадянства, які до 24 лютого 2022 знайшли 

в Україні інтернаціональний або національний захист (притулок), а також члени 

їхньої родини 

• Громадяни інших країн і особи без громадянства, які до 24 лютого 2022 

перебували легально і не тимчасово або постійно проживали в Україні і не 

можуть повернутися у країну походження 

Я громадянин України, але у мене немає дійсного закордонного паспорту? 

Якщо у Вас немає дійсного паспорту для виїзду за кордон (закордонного паспорту), тоді 
Вам буде видано дозвіл на проживання (Aufenthaltstitel), як документ що посвідчує 
особу). Ви маєте звернутися у представництво Вашої країни у Німеччині (посольство, 
консульство) і оформити паспорт для виїзду за кордон.  

Примітка: якщо у Вас є паспорт громадянина України ID-картка з 2015 року, то він діє до 
23 лютого 2023 як закордонний паспорт. 

У випадку, якщо Ви не можете отримати закордонного паспорту та можете це довести і 
Ви хочете поїхати за кордон, тоді Ви можете подати анкету-заяву (Kontaktformular) на 
оформлення проїздного документу для іноземців ( Reiseausweis für Ausländer*innen). 

У чому полягає різниця між «тимчасовим посвідченням» (Fiktionsbescheinigung) і 
«дозволом на проживання» (Aufenthaltserlaubnis)? 

Тимчасове посвідчення (Fiktionsbescheinigung) діє 12 місяців. Дозвіл на проживання 
може бути продовжено максимально до 4 березня 2024 року. Спочатку Ви отримаєте в 
управлінні для іноземців (Ausländerbehörde) тимчасове посвідчення на перебування 
(Fiktionsbescheinigung), доки Ваша пластикова картка з дозволом на проживання (eAT-
Karte) друкуватиметься федеральною друкарнею у Берліні. Виготовлення картки 
триває декілька тижнів. 

Коли я зможу працювати в Німеччині? 

Ви маєте право працювати у Німеччині, як тільки Ви отримаєте від управління для 

іноземців (Ausländerbehörde) за місцем Вашого проживання: 

• або тимчасове посвідчення (Fiktionsbescheinigung) з приміткою 

«Працевлаштування дозволено» («Erwerbstätigkeit erlaubt»); 
• або дозвіл на проживання (Aufenthaltserlaubnis) з приміткою «Працевлаштування 

дозволено» («Erwerbstätigkeit erlaubt»). 

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__24.html
https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/02/02/aufenthaltukraine/index?lang=en
https://stadt.muenchen.de/service/info/hauptabteilung-ii-buergerangelegenheiten/1064175/


Чи можу я отримати дозвіл на проживання (Aufenthaltserlaubnis) з іншої причини, 

наприклад, навчання, возз’єднання сім’ї або роботa як кваліфікований 

працівник? 

Так, Ви можете будь-коли отримати дозвіл на проживання (Aufenthaltserlaubnis) з іншої 

причини, якщо Ви виконуєте вимоги (наприклад возз´єднання сім´ї, навчання або 

роботи як кваліфікований робітник). Для Вас ця послуга є безкоштовною. 

Скористайтеся нашим онлайн-сервісом, якщо Ви хочете змінити / отримати Ваш дозвіл 

на проживання (Aufenthaltserlaubnis) з іншої причини (Zweckwechsel). 

Чи можу я відвідувати інтеграційний курс (мовний курс)? 

Так, для цього потрібно подати заявку (Antrag). Заявку (Antrag) Ви можете подати до 

Федерального управління з міграції та біженців за місцем Вашого проживання 

(Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge - BAMF). 

Інформація від Фелерального управління з міграції та біженців про інтеграційні курси. 

Чи дозволено мені подорожувати в межах країн Шенгену? 

Як тільки у Вас є дозвіл на проживання (Aufenthaltserlaubnis), з цим документом та 

дійсним закордонним паспортом або проїзним документом для іноземців (Reiseausweis 

für Ausländer*innen) ви можете подорожувати в інші країни Шенгену на термін до 90 

днів. 

Коли закінчується термін дії мого дозволу на проживання (Aufenthaltserlaubnis) 

або тимчасового посвідчення на перебування (Fiktionsbescheinigung)? 

Якщо Ви перебуваєте довше ніж 6 місяців за межами Німеччини тоді автоматично 

закінчується термін дії Вашого дозволу на проживання (Aufenthaltserlaubnis) або 

тимчасового посвідчення на перебування (Fiktionsbescheinigung). Тому перед виїздом 

зверніться до управління для іноземців (Ausländerbehörde) щоб перевірити можливіть 

продовження терміну пребування за корном. 

Я не маю громадянства України та закордонного паспорта? 

Якщо Ви не маєте громадянства України і не маєте дійсного закордонного паспорта або 

альтернативного документу, Ви повинні подати клопотання (Antrag) на його отримання 

в представництві своєї країни (посольство, консульство) в Німеччині. 

Хто не може отримати дозвіл на проживання відповідно до § 24 Закону про 

проживання іноземців (AufenthG)? 

• Особи які не можуть довести, що вони легально проживали в Україні 24 лютого 

2022 року, 

• oсоби, які перебували в Україні короткотерміново (короткотривало) 24 лютого 

2022 року (туристи, ділові подорожуючі (бізнес-мандрівники), відвідувачі та 

подібне перебування), 

• особи, як зазначено вище, які можуть безпечно та на довготерміново 

(довготривало) повернутися до своєї батьківщини, 

• Особи без громадянства. 

https://stadt.muenchen.de/infos/onlinekvr.html
https://bamf-navi.bamf.de/en/
https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/-/231202


Якщо Ви не отримали дозвіл на проживання відповідно до § 24 Закону про проживання 

іноземців, Ви можете подати заяву на отримання дозволу на проживання з іншої 

причини Вашого перебування через наш онлайн-сервіс. 

Якщо Ви відповідаєте вимогам, Ви можете, наприклад, отримати дозвіл на проживання 

для навчання чи роботи як кваліфікований робітник. Альтернативно, Ви можете подати 

клопотання (Antrag) на міжнародний захист у Німеччині відповідно до Закону про 

притулок (AsylG). 

Чи можу я повернутися в країну свого походження (на свою батьківщину), якщо я 

не маю громадянства України? 

Так, Ви можете будь-коли повернутися в країну свого походження, якщо у Вас немає 

громадянства України. Будь ласка, дізнайтеся про пропозиції підтримки, щодо 

повернення на Батьківщину. 

Інформація від Федерального управління з питань міграції та біженців (BAMF) 

Інформація від Соціального відомства (Sozialreferat) 
 
На даний час я перебуваю в Мюнхені і хотів би/хотіла б тимчасово виїхати за 
кордон, наприклад, в Україну. Що мені для цього потрібно?  
 
Щоб подорожувати, як правило, Вам необхідно мати дійсний паспорт 
громадянина/громадянки України для виїзду за кордон. Відповідно до перехідної 
постанови про тимчасове перебування українців у Німеччині, Ви можете повернутися 
до Німеччини в будь-який час. Для цього Вам не потрібні ні посвідка про тимчасове 
перебування у Німеччині (Fiktionsbescheinigung), ні дозвіл на проживання 
(Aufenthaltstitel). Зверніть, будь-ласка, увагу, що Ви повинні враховувати правила в’їзду 
та транзиту інших країн. 
 
Починаючи з 1.09.2022 року Вам дозволяється перебувати у Німеччині без наявності 
дозволу на проживання в Німеччині (Aufenthaltstitel) лише протягом 90 днів, з дати 
Вашого в´їзду до Німеччини..  
 
Згідно з новою постановою Вїзд по безвізовому режиму можливий до 30.11.2022. 
 
Якщо Ви вже отримали дозвіл на проживання в Німеччині (Aufenthaltstitel) та тимчасово 
виїжджаєте за кордон, Ви можете повторно в’їхати в Німеччину протягом 6 місяців, при 
цьому Ваш дозвіл на проживання не перестає бути дійсним. 
 
Зараз я перебуваю в іншій країні ЄС, але хотів би/хотіла б приїхати до Мюнхена 
та подати тут заяву на отримання дозволу на проживання. На що мені необхідно 
звернути увагу? 
 
Ви можете це зробити безперешкодно до 30.11.2022 року, навіть, якщо Ви вже 
отримали дозвіл на проживання в іншій країні ЄС. Після 31.08.2022 року почне діяти 
нове положення. Передбачається, що після 31.08.2022 року Ви зможете в´їхати до 
Німеччини без візи до 30.11.2022 року та протягом 90 днів подати документи на 
отримання дозволу на проживання у Німеччині. 
 
Чи можу я змінити місце проживання в межах Баварії?  
 
Якщо Ви ще не отримали дозвіл на проживання із зазначенням місця проживання 
(Wohnsitzzuweisung), Ви можете переїхати в межах Баварії. Якщо Вам вже було 
визначено місце проживання, Ви повинні подати заяву до відомства у справах 

https://stadt.muenchen.de/infos/onlinekvr.html
https://www.bamf.de/EN/Themen/Rueckkehr/rueckkehr-node.html;jsessionid=AA86BCDA4A3D23FC38645C1FAC5861B9.intranet252
https://stadt.muenchen.de/en/info/coming-home.html


іноземців, до якого Ви відноситеся. Якщо ви хочете переїхати з міста Мюнхен, будь-
ласка, скористайтеся нашою контактною формою. Вкажіть, будь ласка, куди і чому ви б 
хотіли переїхати. Завантажте для цього відповідні документи. 
 
Можливі причини Вашого переїзду: 

1. Працевлаштування з обов´язковими відрахуваннями до фонду соціального 
страхування 

2. Дохід, що забезпечує Ваше існування 
3. Навчання у закладі професійної або вищої освіти 
4. Інтеграційний курс, мовний курс для професії, кваліфікаційні заходи з метою 

визнання професії, заходи щодо підвищення кваліфікації 
5. Проживання чоловіка/дружини, супутника/супутниці життя або неповнолітньої 

дитини в іншому місці 
 

В залежності від причини переїзду необхідно надати наступні документи:  
 

1. Договір про прийняття на роботу 
2. Довідка про доходи 
3. Підтвердження про прийняття на навчання від закладу професійної або вищої 

освіти 
4. Підтвердження про отримання місця на інтеграційному курсі, мовному курсі для 

професії, у заходах щодо визнання професії та підвищення кваліфікації  
5. Довідка про реєстрацію місця проживання чоловіка/дружини, 

супутника/супутниці, дитини або свідоцтво про шлюб/народження та довідка, що 
засвідчує спільне проживання раніше. 
 

Я зобов´язаний/зобов´язана жити в Баварії, але хочу переїхати в іншу 
федеральну землю. Що мені необхідно зробити і скільки часу займає процедура? 
 
У разі наявності у Вас тимчасової посвідки на перебування, електронного дозволу на 
проживання або вклеєного дозволу у закордонному паспорті.  
 
Ви повинні подати заяву до відомства у справах іноземців, до якого Ви відноситеся. 
Якщо Ви проживаєте у місті Мюнхен, скористайтеся нашою контактною формою. 
Вкажіть, будь ласка, куди і чому ви б хотіли переїхати. Завантажте для цього відповідні 
документи (див. пункт 3). Відомство у справах іноземців, куди Ви хочете переїхати, 
повинно надати згоду на переїзд. Тому, може минути до восьми тижнів, перш ніж ви 
отримаєте від нас повідомлення. 
 
У разі відсутності у Вас тимчасової посвідки на перебування, електронного дозволу на 
проживання або вклеєного дозволу у закордонному паспорті.  
 
Під час реєстрації Ви були розприділені до Баварії. Ви можете претендувати на 
державну підтримку (наприклад, соціальну допомогу чи житло) лише в Баварії. Якщо Ви 
хочете переїхати до іншої федеральної землі, будь ласка, повідомте нам причини 
Вашого рішення за допомогою контактної форми.  
 
 
Можливі причини Вашого переїзду: 
 

1. Члени сім´ї (дружина/чоловік, супутник/супутниця, або неповнолітня дитина 
проживають в іншому місці) 

2. Приватна житлова площа 
3. Працевлаштування з обов´язковими відрахуваннями до фонду соціального 

страхування 
4. Дохід, що забезпечує Ваше існування 

https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/02/02/aufenthaltukraine/index?lang=en
https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/02/02/aufenthaltukraine/index?lang=en
https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/02/02/aufenthaltukraine/index?lang=en


5. Підтвердження про прийняття на навчання від закладу професійної або вищої 
освіти 

 
В залежності від причини необхідно надати наступні документи: 
 

1. Довідка про реєстрацію місця проживання членів сімі´ї та свідоцтво про 
народження/шлюб 

2. Документ про забезбечення житлом 
3. Документ про працевлаштування 
4. Довідка про доходи 
5. Підтвердження про прийняття на навчання від закладу професійної або вищої 

освіти 
 

Додаткові запитання 

Якщо у Вас виникли додаткові запитання, Ви можете скористатися нашою онлайн-
формою (доступна німецькою або англійською мовою) або зателефонувати в 
управління для іноземців (Ausländerbehörde) за номером телефону: 

Телефон служби доступний також українською мовою.+49 1525 66 52441 або +49 1525 
68 31143 

(з понеділка по четвер з 7.30 до 15.30 і в п’ятницю з 7.30 до 13.00) 

http://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/02/02/aufenthaltukraine/index
http://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/02/02/aufenthaltukraine_en/index

