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Лакаво просимо – Україно! 

Перелік документів для волонтерів 

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

Загальна 
інформація 

Ласкаво просимо до НІмеччини!  

Ми представляємо Федеральне відомство з працевлаштування, яке допомагає 
знайти роботу відповідно до вимог законодавства. В цій памʼятці пояснюються 
правила для людей, які змушені були покинути Україну. 

Подача заявки на отримання дозволу на проживання згідно з 
«Директивою про масовий приплив»  

Законодавча основа  § 24 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 

Перебування в Німеччині  
Обмежений одним роком (може бути 
продовжений на строк до трьох років) 

Компетентний орган 

Федеральне управління з питань міграції та 
біженців (BAMF)  
Реєстрація відбувається в  
 
 місцевих Відомствах у справах 

іноземців  
 або в центральних пунктах реєстрації 

при вʼїзді  

Право на фінансову підтримку 
(соціальні виплати) 

Так відповідно до Закону про пільги для 
шукачів притулку - § 1 Abs. 1 Nr. 3a 
Asylbewerberleistungs-gesetz (AsylbLG) 
 Компетентний орган:  Відомство у 

справах іноземців 

Доступ до інтеграційних та 
мовних курсів 

Так 
Компетентний орган: Федеральне 
управління з питань міграції та біженців 
BAMF 

Доступ до ринку праці 
Так – після отримання посвідки на 
проживання 

Hilfe der Служби зайнятості in 
 Биттерфельд 
 Дессау-Рослау 
 Виттенберг 

 Допомога з працевлаштуванням (від 18 
років) 

 Допомога у здобутті середньої 
спеціальної освіти (за умови 
достатнього рівня володіння німецькою 
мовою) 

 Допомога у підвищенні кваліфікації (за 
умови достатнього рівня володіння 
німецькою мовою) 

 

Альтернатива: безвізовий вʼїзд по біометричному паспорті  

Перебування у Німеччині 90 днів + 90 днів за запитом 

Компетентний орган Місцеве Відомство у справах іноземців 

Право на фінансову підтримку 
(соціальні виплати) 

ні 

Доступ до ринку праці 
зазвичай ні (виняток, наприклад, робота 
студентів на канікулах) 

Підтримка служби зайнятості  Не передбачається 

 

Яких правил слід 
дотримуватися? 

 

Район Ангальт-
Біттерфельд 

 

 

Місто Дессау-Рослау 

 
 

Район Віттенберг 
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Міністерство 
внутрішніх справ в 
Саксонії-Ангальт 

російською 

Міністерство 
внутрішніх справ в 
Саксонії-Ангальт 

українською 

Міністерство 
внутрішніх справ в 
Саксонії-Ангальт  

німецькою 

Федеральне управління з 
питань міграції та біженців 

українською | німецькою | 
російською 

Комісар з питань 
інтеграції Саксонії-

Ангальт 

Ласкаво просимо - Україно!                                                                                            
Важливі посилання із QR-кодом 

Інформація про 
COVID-19 для 

українських 
біженців у 

Саксонії-Ангальт 

німецькою 

Міністерство 
внутрішніх справ 
в Саксонії-Ангальт 

Федеральне 
управління з питань 
міграції та біженців 

Комісар з питань 
інтеграції  в 
Саксонії-Ангальт 

Інформація про 
COVID-19 для 
українських 
біженців у 
Саксонії-Ангальт 

Інформація про 
COVID-19 для 

українських 
біженців у 

Саксонії-Ангальт 

українською 

Інформація про 
COVID-19 для 

українських 
біженців у 

Саксонії-Ангальт 

російською 


