
Інформація про законне перебування громадян України  

(станом на 3 березня 2022 року) 

Громадяни України можуть без візи в’їжджати та перебувати на території Німеччини до 90 днів протягом 
180-денного проміжку часу. Як правило, це так зване короткострокове перебування (з метою відвідання).  

Подальший розвиток війни в Україні наразі не можна передбачити, і тому Федеральне Міністерство 
Внутрішніх Справ (ІМВ) виходить з того, що наразі діє винятковий випадок для громадян України, що 
передбачений в статті 20, параграф 2 про Імплементацію Шенгенської угоди.  

Таким чином, відповідно до § 40 Закону про Перебування, громадяни України можуть отримати посвідку 
на проживання для подальшого перебування протягом 90 днів після в’їзду, що слідує за короткочасним 
перебуванням (перебування з метою відвідання), якщо вони не працевлаштовані. Основними вимогами 
для видачі такого дозволу на проживання (§ 7 абз. 1, п. 3 Закону про перебування) на наступні 90 днів після 
короткострокового перебування/перебування з метою відвідання :  

- 2 біометричні фотографії на паспорт,  

- заповнена та підписана заява (див. додаток), 

 - дійсний паспорт громадянина України ,  

-реєстрація у відповідному відділі реєстрації мешканців,  

- пред'явлення договору оренди або декларації про тимчасове проживання за вказаною адресою 
(наприклад, у родичів чи знайомих), 

 - підтвердження про медичне страхування та 

 - докази наявності достатніх коштів для забезпечення існування.  

Примітки: посвідка на проживання не дозволяє працевлаштування в Німеччині, тому  необхідно 
забезпечувати собі засоби до існування власними коштами. Будь ласка, подайте заявку на отримання 
дозволу на проживання незадовго до закінчення терміну безвізового перебування.  

Якщо виникла нагальна потреба у фінансовій допомозі, необхідно зв’язатися з відділом соціальної 
допомоги муніципалітету, в якому ви перебуваєте. Там запит буде перевірено 

Заява про надання притулку 

 Крім того, ви можете подати заяву про надання притулку до Федерального Управління з питань Міграції 
та Біженців. Тут слід зазначити, що це супроводжується загальнодержавним розподіленням. Це означає, 
що за певних обставин для здійснення процедури надання притулку може розглядатися також розподіл 
(обов’язок поселитися) в іншій федеральній землі. Свобода пересування також суворо обмежена під час 
процедури надання притулку.  

 Державний центр  прийому відповідає за клопотання про надання притулку в Півні́чний Рейн-Вестфалія 
(NRW): 

Landeserstaufnahme Bochum, 

Gersteinring 50, 44791 Bochum 

Тел: 02931 82 – 6600 

Додаткова інформація: Кількість місць у закладах обмежена, тому прохання до українців, перевірити 

чи потрібна негайна заява про надання притулку. Українцям, для яких не можна організувати 
короткострокове приватне житло і яким необхідна підтримка відповідно до Закону про надання притулку,  
буде надаватися пріоритет. 


