
 
 

 

Актуальна інформація з наступних питань на сайті www.berlin.de/ukraine або за гарячою лінією 
міста Берлін: (030)  

 
- Важлива інформація для біженців з України, які прибувають до Берліна 
- Для волонтерів: Як можна зараз допомогти людям в Україні та біженцям у Берліні  
- Питання та відповіді - для біженців з України та волонтерів. 

 

Актуальна інформація для біженців з України 

Інформація за станом на 17.03.2022 

Проживання та віза в Німеччині 
 
Громадяни України можуть перебувати в Німеччині протягом 90 днів за наявності паспорта та 
шенгенської візи. Тому вам не потрібно одразу реєструвати місце проживання, це можна 
зробити пізніше. Якщо ви хочете залишатися в Берліні і маєте житло, де ви можете постійно 
проживати, вам слід зареєструватися у Відділі реєстрації громадян (Bürgeramt). 

Подальша подорож 
 

Вам не обов’язково залишатися в Берліні, ви можете подорожувати далі. Ви можете знайти 
житло в будь-якому місті Німеччини, подати заявку на статус підтримки та зареєструватися. 
Надалі всі люди, які прибули з України та шукають захисту, мають бути рівномірно розподілені в 
межах Німеччини за так званим «ключем Кенігштайн».  

Реєстрація 
 
Наразі Державне управління у справах біженців (LAF) реєструє лише тих, хто потребує житло від 
держави. Усі інші, хто проживає у родичів, знайомих або в готелі, можуть зареєструватися 
самостійно. Наразі LAF створює систему запису на прийом, за допомогою якої найближчим 
часом можуть бути зареєстровані всі біженці з України, які бажають залишитися в Берліні. 

Зареєструватися можна  або на сайті записавшись на прийом за 

допомогою системи реєстрації для усіх біженців з України, які хочуть залишитися в Берліні. 
Біженцям видаватиметься так званий «початковий сертифікат» (Anlaufbescheinigung), для того, 
щоб мати можливість подати заяву на безпечне перебування до Державного відомства у 
справах імміграції (LEA) за спрощеною процедурою відповідно до § 24 Закону про перебування 
(§ 24 AufenthG). Подати заяву на отримання дозволу на проживання можуть наступні особи: 
 

 Громадяни України, які виїхали з України після 24.02.2022. Їм потрібен офіційний 
документ, який посвідчує особу. 

 Громадяни третіх країн та особи без громадянства, які були визнані біженцями в Україні 
або мали інший статус міжнародного чи національного захисту та виїхали з України 
після 24 лютого 2022 року. 

 Члени сім'ї вищевказаних груп, якщо вони разом проживали в Україні. До цієї категорії 
відносяться подружжя та неповнолітні діти або батьки неповнолітніх дітей. 
Громадянство членів сім'ї не має значення. 

http://www.berlin.de/ukraine
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 Громадяни третіх країн та особи без громадянства, які мали дозвіл на постійне 
проживання в Україні і не мають можливості безпечно повернутися до країни 
походження. 

Прохання про надання притулку 

Наразі біженцям з України, не рекомендується подавати прохання про надання притулку 
(Asylantrag). Якщо ви все-таки хочете подати прохання, обов’язково зверніться за порадою 
заздалегідь. Юридичну консультацію також можуть отримати особи третіх країн, яким довелося 
покинути Україну. Це можна зробити наприклад у цьому центрі: 
 

Адреса  Контакти: 

Привітальний центр 
Potsdamer Str. 65 
10785 Berlin  

Електронна пошта: beratung@intmig.berlin.de 
Тел: (030) 9017-23172 (запис на консультацію) 
Тел: (030) 9017-23126 (загальні питання) 
Часи роботи: 
Середа та п’ятниця: з 10:00 до 12:00. 

 

Фінансова допомога 

 

Біженці з України можуть подати заяву на отримання фінансової допомоги відповідно до 
Закону про надання соціальної допомоги людям, які шукають притулку (AsylbLG), якщо не 
мають власних коштів і не можуть себе забезпечити. Сума допомоги становить 364 євро для 
дорослих. Реєстрація у Відділі реєстрації громадян (Bürgeramt) або реєстрація в LAF не є 
обов’язковою умовою для подання заяви на отримання притулку. Тож якщо ви проживаєте в 
Ліхтенбергу, ви можете подати заяву на отримання соціальної допомоги тут. 
 
Управління соціальних питань Ліхтенбергу 
 

Адреса: Часи роботи 

Районне управління 
Ліхтенбергу 
 
Управління з соціальних 
питань Ліхтенбергу 
Alt-Friedrichsfelde 60 
10315 Berlin 

вівторок і четвер 
09:00-12:00 
 
Особливий графік роботи для біженців з України: 
Понеділок, середа та п’ятниця 
09:00-12:00 
 

 
Якщо ви не проживаєте в Ліхтенбергу, ви можете знайти більше інформації про відповідальний 
за вас орган тут: https://service.berlin.de/dienstleistung/324475/ 
 
Заява на банківський рахунок 
 
Якщо у вас ще немає банківського рахунку, ви отримаєте фінансову допомогу готівкою на 
першому прийомі або гроші будуть перераховані на рахунок особи, яка вас супроводжує. Щоб 
відкрити власний рахунок, ви можете звернутися до Berliner Sparkasse. Для відкриття рахунку 
достатньо пред’явити українську банківську картку або дійсний паспорт України. 
 
 
Проживання 
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Якщо вам потрібне місце проживання, будь ласка, зв’яжіться з центром прибуття за адресою 
Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin-Reinickendorf в найближчі дні.  
Ви можете дістатися до центру прибуття на Oranienburger Straße громадським транспортом через 
станцію швидкісної залізниці S-U-Bahn Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik, до центру прибуття в Тегелі 
через станцію Tegel Flughafen. 
 
У п’ятницю, 18 березня 2022 року, заплановано відкриття нового центру прибуття спеціально для 
громадян України у Тегелі за адресою Flughafen Tegel (TXL Airport), термінал B, 13405. 
Українські біженці можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом: автобусами, 
швидкісними поїздами та метро у Берліні. Від головного залізничного вокзалу пропонується 
трансфер до Центру прибуття. 
Актуальну інформацію про це можна знайти на www.berlin.de/ukraine 
 
Реєстрація місця проживання 
 
Якщо ви маєте тимчасове житло в Берліні (у друзів або родичів, або в готелі) і ви плануєте 
залишатися там найближчим часом, вам слід зареєструватися в Берліні. Ви можете зробити це 
в будь-якому Відділі реєстрації громадян Берліна (Bürgeramt). Для цього вам потрібно 
записатися на прийом. Ви можете це зробити на місці або онлайн: 
http://service.berlin.de/terminvereinbarung/ Натисніть на "Реєстрація квартири" (Anmeldung einer 
Wohnung), тоді з’явиться список можливих відділів реєстрації громадян, до яких можна 
записатися на прийом. Необхідні такі документи: заповнена реєстраційна форма 
(Anmeldeformular PDF), підтвердження про заселення від орендодавця, дійсний паспорт або 
посвідчення особи. 
 
Після реєстрації ви отримаєте підтвердження реєстрації - це потрібно, наприклад, для відкриття 
банківського рахунку. Єдиний виняток – Berliner Sparkasse, для якої достатньо пред’явити 
українське посвідчення особи або дійсний український паспорт. 
 
Отримання медичного страхування  
 
Якщо ви подаєте заяву на отримання фінансової допомоги до соціальної служби, ви одночасно 
маєте право получити медичне страхування. Через деякий час ви отримаєте електронну картку 
медичного страхування поштою. Якщо до цього часу вам потрібен лікар, ви знайдете список з 
понад 500 медичних закладів на сайті Асоціації лікарів обов’язкового медичного страхування, які 
наразі погодилися надавати безкоштовне медичне та психотерапевтичне лікування біженцям з 
України: https://www.kvberlin.de/fuer-patienten/ukraine 
 
Ви можете вибирати лікаря в залежності від району. Для Ліхтенберга можна знайти лікарів 
загальної практики, педіатрів, гінекологів та психотерапевтів. 
 
Служба охорони здоров’я дітей та молоді (KJGD) Ліхтенбергу зазвичай також пропонує години 
консультацій для незастрахованих дітей та молодих людей.  
 

Адреса Часи роботи 

Районне управління Ліхтенбергу 
KJGD Ліхтенберг 
Alfred-Kowalke-Str. 24 
10315 Berlin 

Четвер 13:30 - 16:30 
Запишіться на прийом до пані Галінер: (030) 90296-4915 
або до пані Страшевські: (030) 90296-4940 

 
Проте в екстрених випадках завжди можна подзвонити за номером 112 і замовити швидку 
допомогу. 

http://www.berlin.de/ukraine
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Центр планування сім’ї Balance у Ліхтенбергу пропонує безкоштовну гінекологічну допомогу, 
психологічні та соціальні консультації для жінок та дівчат, які змушені були покинути Україну. 
 

Адреса Часи роботи 

Центр планування сім’ї Balance 
Mauritiuskirchstraße 3 
10365 Berlin-Lichtenberg 

Гінекологічна допомога по понеділках з 12:00 до 15:00 
Психологічні консультації по понеділках 12-17 год 
Соціальні консультації по понеділках з 10.00 до 17.00 
 
Запис на прийом: 30 236 236 80 
Електронна адреса: balance@fpz-berlin.de 

 
Біженці з обмеженими можливостями можуть звернутися за необхідними допоміжними 
засобами та лікуванням. Центральним контактним пунктом є Берлінський центр незалежного 
життя e.V. (www.bzsl.de). 
 
Дитячий садок 
 
Якщо ви бажаєте влаштувати свою дитину/дітей у дитячий садок, ви можете подати заявку на 
отримання ваучерів на денний сад (догляд максимум 7 годин) з 21 березня за адресою: 
Juginfo@lichtenberg.berlin.de 
Ви також можете зв’язатися з сімейним офісом (Familienbüro), щоб отримати ваучер на дитячий 
садок: info@familienbuero-lichtenberg.de, Тел.: 030 90296 7080 
Ваучер на дитячий садок не означає, що ви дійсно отримаєте місце, але це обов’язкова умова, 
щоб ваша дитина була прийнята. Будь ласка, дізнайтеся зазделегідь чи є вільні місця в дитячих 
садках. 
 
Школа 
 
Ваші діти мають право на шкільне місце. Спочатку вони будуть відвідувати вітальний клас 
(Willkommensklasse). Реєстрація з цього питання відбувається у Відділі шкільної освіти (Schulamt) 
у вашому районі. Контакт для району Ліхтенберг: 
 

Адреса Часи роботи 

Районне управління Ліхтенбергу 
Відділ шкільної освіти та спорту 
Alt-Friedrichsfelde 60 
10315 Berlin 
 

З понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00 
Можливі прийоми у другій половині дня, але за 
домовленістю 
Електронна пошта: jennifer.moecks@lichtenberg.berlin.de, 
тел.: 030/ 90296-3846 

 
Навчання і робота 
 
Якщо ви хочете працювати в Німеччині, ви можете визнати свої дипломи про професійну освіту. 
Нижче зазначена асоціація, яка консультує з цього питання українською та російською мовами: 
 

Адреса Часи роботи 

Club Dialog e.V.  
Lindower Str. 18 
13347 Berlin-Wedding 

З понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00 
Тел.: 030/ 26 34 76 05,  
Електронна пошта: anerkennung@club-dialog.de 

 
Для волонтерів 
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Якщо ви хочете стати волонтером, щоб допомагати біженцям з України, звертайтеся до 
волонтерського агенства Ліхтенберга Oskar. 
 

Адреса Контакти 

 

Oskar | волонтерське 
агентство Ліхтенберг 
Weitlingstr. 89 
10317 Berlin 

Телефон 030 – 746 858 740 
Факс 030 – 746 858 749 
 
Ви можете зв’язатися з нами по 
телефону в будні дні з 10:00 до 
17:00 

 
 
Відділ інтеграції району Ліхтенберг 
 
Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, зверніться до 
Відділу інтеграції району Ліхтенберг, Електронна пошта: 
Integration@lichtenberg.berlin.de 
Під QR-кодом ліворуч ви знайдете актуальну інформацію про послуги 
для біженців з України та волонтерів. 

mailto:Integration@lichtenberg.berlin.de

