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Інформація для біженців з України щодо перебування 
у земельному окрузі Мюнхен 

 
Питання щодо вашого перебування в Німеччині / Aufenthalt in Deutschland 

Для біженців з України може бути виданий дозвіл на перебування для тимчасового захисту 
згідно з § 24 Закону про проживання спершу на 2 роки, терміном дії до 4 березня 2024 року. Є 
можливість продовжити цей дозвіл ще на рік. 
 
Такий дозвіл надається наступним групам людей: 

 Громадянам України, які мали постійне місце проживання або звичне місце проживання 
в Україні станом на 24 лютого 2022 року, навіть якщо вони на той момент тимчасово не 
перебували в Україні  
 

 Біженцям, визнаним в Україні та особам, які в Україні перебували під міжнародним 
захистом або подібним національним захистом і станом на 24 лютого 2022 року мало 
постійне або звичне місце проживання в Україні, навіть якщо вони на той момент 
тимчасово не перебували в Україні 
 

 Їхнім родичам, які проживали разом у сім'ї та отримували фінансову підтримку та/або 
догляд, або були іншим чином залежні від вищезгаданих осіб 
 

 Іноземцям (незалежно від їхнього громадянства), які можуть довести, що вони станом 
на 24 лютого 2022 року перебували в Україні на законних підставах, і які не можуть  
безпечно і на тривалий час повернутись до своєї країни чи регіону походження; 
 

 Іноземцям, які мають постійний дозвіл на проживання в Україні, і можуть довести, що 
вони станом на 24 лютого 2022 року мали постійне або звичне місце проживання в 
Україні, навіть якщо вони на той момент тимчасово не перебували в Україні 

Всі біженці з України, які можуть довести, що вони перебували в Україні 24 лютого 2022 року, 
станом на сьогодні мають право перебувати в Німеччині протягом 90 днів після першого в'їзду 
до Федеративної Республіки Німеччина без наявності дозволу на проживання. Безвізовий в'їзд 
до Німеччини дозволений не пізніше 30 листопада 2022 року. 

Однак, звільнення від вимоги про наявність дозволу на проживання припиняється негайно, якщо 
Відділ у справах іноземців (Ausländerbehörde) прийняв негативне рішення щодо заяви про 
видачу дозволу на проживання. 

Особи, які не мають права на тимчасовий захист відповідно до статті 24 Закону про 
перебування, повинні в принципі продовжувати подорож до cвоїх країни або регіону 
походження. Це не впливає на право цих осіб звернутися з проханням про міжнародний захист 
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до Федерального відомства з питань міграції та біженців (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
- BAMF). 

Для прохання про такий захист або отримання консультацій з цього приводу, ці особи можуть 
звернутись до свого дипломатичного представництва за кордоном (консульства) та/або до 
Федерального відомства з питань міграції та біженців BAMF. 

Дозвіл на проживання видається у формі картки електронного посвідчення (eAT).  

Картка дозволу на проживання еАТ видаватиметься лише за умови пред'явлення документа, 
що посвідчує особу, наприклад, біометричного паспорта або українського посвідчення особи, 
та проходження реєстрації особи (так звана PIK-реєстрація). Якщо у Вас немає паспорта або 
документу, що його замінює, Вам необхідно звернутися до Вашого представництва за кордоном 
(посольства або консульства). 

До видачі картки еАТ видається тичасова довідка про реєстрацію (Fiktionsbescheinigung). З 
моменту видачі цієї довідки вже дозволено працевлаштування, про що в довідці робиться 
відмітка. 

Заяву на отримання дозволу на проживання необхідно подавати до Управління з питань 
реєстрації іноземців (Ausländerbehörde). 

За біженців з України, які проживають у земельному окрузі Мюнхена (Landkreis München) 
відповідає Відділ реєстрації іноземців при районному управлінні Мюнхена (Ausländerbehörde im 
Landratsamt München). Відділ знаходиться у відділенні за адресою 

Людміллаштрассе 26, 81543 Мюнхен  / Ludmillastraße 26, 81543 München.  

Особи, які бажають подати заяву, повинні записатися на прийом до Відділу у справах іноземців. 

Будь ласка, скористайтеся нашою онлайн-формою запису на прийом. 

 

Будь ласка, робіть заявку тільки на один прийом на сім'ю та вкажіть імена та дати 
народження всіх членів сім'ї. Підтвердження дати та часу прийому може зайняти кілька 
днів. 

Всі члени сім'ї повинні бути присутніми на прийомі особисто. Просимо мати при собі наступні 
документи: 

 підписана заява з заповненими сторінками 1 і 2 на отримання дозволу на проживання 
(Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis) або заява на отримання дозволу на 
проживання для дітей віком до 18 років (Aufenthaltstitels für Kinder unter 18 Jahren); їх 
можна знайти на інтернет-сторінці земельного округу Мюнхен www.landkreis-muen-
chen.de в розділі „Dienstleistungen A – Z“ („Послуги від А до Z“) 
  

 1 біометричне фото (35х45мм), зроблене не раніше ніж 6 місяців тому, обов'язково для 
всіх членів сім'ї, в тому числі дітей 
 

 Паспорт 
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 Довідка про реєстрацію за місцем проживання (Meldebescheinigung) 

 
 За необхідності дозвіл на проживання в Україні 

 

Додаткову інформацію для українських біженців у земельному окрузі Мюнхена можна знайти на 
нашій інтернет-сторінці www.landkreis-muenchen.de  


