
Біженці з України отримують статус «Переміщені особи» згідно з § 24 Закону 
про перебування (AufenthG), право на отримання дозволу на проживання та 
трудову діяльність, а також доступ для отримання підтримки згідно з § 1 Абз. 1. 
№ 3a Закону про надання соціальної допомоги особам, котрі претендують на 
політичний притулок (AsylbLG). 
 

 Статус перебування 
Особи з України мають право в’їжджати на територію Федеративної Республіки 
Німеччині без візи та перебувати спершу як туристи протягом 90 днів. Цей час 
перебування може бути подовжений ще на 90 днів. Протягом цього часу особи 
не зобов'язані реєструватися в органах влади. 
Якщо особи потребують житло, соціальну чи медичну допомогу, хочуть 
отримати дозвіл на трудову діяльність чи записати дітей до школи, їм необхідно 
звернутися до імміграційних органів та зареєструвати себе у статусі біженців 
війни. Тоді біженці отримують захист у вигляді дозволу на проживання спершу 
на один рік. При потребі, цей дозвіл може бути продовжений ще до 2 років. 

 Що треба зробити? 
Передумовою для подання заявки на отримання допомоги (AsylblG) є реєстрація 
у місцевому відділі реєстрації за місцем проживання. 
За облік біженців війни відповідають імміграційні органи. Формальна реєстрація 
відбуватиметься згодом. 
Для виплати допомоги був розроблений спрощений формуляр для подання 
заявки. Його можна відкрити та заповнити тут (https://www.lrabb.de/site/LRA-BB-

2018/get/params_E-735878684/19392937/Leistungsantrag%20vereinfacht.pdf) Згодом його 
можна буде віддати в ратуші або в імміграційному органі. Виплата допомоги 
готівкою буде підготовлена. Відповідний орган влади звернеться до біженців або 
до контактної особи щодо числа та часу отримання виплати. Для безготівкової 
виплати необхідний банківський рахунок. Якщо рахунок вже існує, його можна 
надати при поданні заявки на надання допомоги. 
У надзвичайних випадках прямо у приймальні місцевого виконкому попередньо 
можна буде отримати допомогу або купівельний купон на товари найпершої 
необхідності авансом. Те саме стосується витрат у випадку потреби 
невідкладної медичної допомоги. У надзвичайному випадку можна, звісно, 
звертатися до лікаря негайно. 

 Проживання 
Особи, які знайшли прихисток у приватних осіб, залишаються в них наскільки це 
можливо. При потребі надання допомоги, слід здійснити вище наведені дії. 
Особам, які не мають житла, або якщо проживання у приватних осіб більше не є 
можливим, слід спочатку звернутися у ратушу. 
Районна влада проінформує міста та громади щодо житлових пропозицій, які 
можуть бути надані виконкому райради. Місцеві благодійні організації та 
волонтери допомагають з пошуком житла. 
Якщо надання житла на місці в містах чи в громадах неможливе, питання 
проживання переходить до районної влади. 

 Навчання та робота 
Слід надавати місця дітям у місцевих дитячих садочках при наявності бажання 
батьків, з огляду на наявність місць. 
Діти шкільного віку можуть ходити до шкіл. Вже ведеться робота по створенню 
додаткових місць у підготовчих класах  
В обох випадках (для дитячого садочка чи школи), необхідно буде щеплення від 
кору, якщо його не було зроблено раніше. 
Дорослі можуть відвідувати інтеграційні курси. Для цього також вже створюються 
додаткові місця та відповідні навчальні пропозиції. 
Передбачено, що біженці війни з України отримують дозвіл на трудову 
діяльність.  При конкретній пропозиції щодо працевлаштування, слід звернутися 
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до відповідного імміграційного органу для отримання дозволу на трудову 
діяльність. 

 


