
Загальна інформація для 
українських біженців війни

Громадяни України, які втекли від збройних конфліктів у своїй рідній 
країні, можуть без візи в’їхати до Шенгенської зони за біометричним 
паспортом і вільно пересуватися по ньому, тобто також у межах 
Німеччини. Це діє з дня в’їзду на період до 90 днів. Переселенці з 
України не повинні проходити процедуру надання притулку. Щоб 
потрапити до програми прийому біженців від війни з України, ви 
повинні подати заяву на отримання посвідки на проживання відповідно 
до розділу 24 Закону про проживання для тимчасового захисту. Це 
також стосується неукраїнських громадян інших третіх країн, які 
користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним 
захистом в Україні до 24 лютого 2022 року, а також громадян третіх 
країн, крім України, які можуть довести, що вони перебували в Україні 
до 24 лютого. , 2022. Лютий 2022 року на підставі дійсної посвідки на 
постійне проживання, виданої відповідно до законодавства України, і які 
не можуть безпечно та назавжди повернутися до країни походження. 
Члени сімей громадян України та неукраїнських громадян, які мають 
право на захист, також мають право на захист.

Реєстрація / посвідка на проживання / дозвіл на роботу
Після того, як ви знайшли житло/квартиру, ви можете зареєструвати їх 
у відділі у справах іноземців Управління з питань інтеграції та міграції.
Ви також можете отримати посвідку на проживання з дозволом на 
роботу в Управлінні з питань інтеграції та міграції.

Контакти
Управління з питань інтеграції та міграції,
Департамент у справах іноземців, вул. 26, 93047 Регенсбург
Пошта: auslaenderangelegenheiten@regensburg.de
Графік роботи: понеділок, вівторок, четвер і п’ятниця: з 8.00 до 10.30
а також за попереднім записом
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Консультація / допомога жити
Якщо ви шукаєте квартиру в Регенсбурзі або потребуєте іншої підтримки, 
служба консультацій з питань біженців та інтеграції Управління з питань 
інтеграції та міграції допоможе вам.

Контакти
Управління з питань інтеграції та міграції, консультування з питань 
біженців та інтеграції, вул. 26, 93047 Регенсбург
Графік роботи:
  понеділок, вівторок, середа та п’ятниця: 8.30 - 12.00
  Четвер: 8.30 - 13.00 / 15.00 - 17.30
  Гаряча лінія: (0941) 507-7799

Фінансова допомога / Послуги медичної допомоги
Федеративна Республіка Німеччина надасть вам тимчасове невідкладне 
житло, прожиткові та медичну допомогу.
Подати заявку на отримання пільг для покриття витрат на проживання та 
медичної допомоги можна в Управлінні соціальних питань Департаменту 
допомоги шукачам притулку.
Заявки на пільги приймаються та обробляються – після попереднього 
запису – в Управлінні соціальних питань за адресою ANKER-Zentrum 
Bajuwarenstraße 1.

Додаткову інформацію можна знайти на нашій домашній сторінці https://
www.regensburg.de/aktuelles/regensburg-hilft-ukraine/finanzielle-und-me-
dical-help-fuer-fluechtlinge-aus-der-ukraine
доступний.

Контакти
Управління соціальних питань, Департамент допомоги шукачам 
притулку та соціальної допомоги, Bajuwarenstr. 1a, будинок № B 1 
(фіолетовий вхід), 2-й поверх), 93053 Регенсбург
Консультації тільки за попереднім записом під ст
Номер телефону: (0941) 507-7505
пошта: sozialamt-ukraine@regensburg.de


