
Інструкція щодо подання заявки на а 
вид на проживання 
 

українським переміщеним особам відповідно до розділу 24 Закону про 
проживання 
(згідно з імплементаційним рішенням Європейської Ради щодо визначення наявності масового 
припливу у значенні статті 5 Директиви 2011/55/EC та 
до § 24 AufenthG). 
 
Щоб обробити заявки від людей, які шукають захист, необхідно виконати наступні три кроки 
редагувати з України: 
 

Крок 1 
 
Щоб подати заявку на захист, надішліть нам 23 травня 2022 року неофіційний лист. 
 
Будь ласка, додайте такі документи: 

• Національний паспорт/замінник паспорта з копією штампа про в'їзд. 
Якщо у вас немає паспорта, інші документи, що посвідчують особу (наприклад, а 
посвідчення особи) подати. 
• Реєстраційне свідоцтво з відділу реєстрації мешканців. 
Крім того, підтвердження від орендодавця достатньо до реєстрації. 
• 1 біометрична фотографія на паспорт (розміри: В/Ш = 45х35 мм). 
• Копія українського права на проживання (для громадян третіх країн). 

 
Його можна надіслати поштою, електронною поштою (у вигляді PDF-файлу) або безпосередньо 
в район поштової скриньки Сегеберга. 

 

Крок 2 
 
Після перевірки вам буде надіслано форму заявки та запис на зустріч 
спілкувався. Під час прийому з’являйтеся особисто з усіма переліченими тут 
документами та заповненою анкетою в районі Зегеберг 
 

На прийомі будуть перевірені документи та проведена реєстрація. 
 
Після цього буде видано тимчасове посвідчення особи та видано дозвіл на 
проживання. 
 
Також приймається рішення про прийняття на роботу. 
 
До цього рішення вам заборонено приступати до роботи. 
 
 
 



крок 3 
 
Через кілька тижнів після оформлення замовлення, після отримання посвідки на 
проживання 
 
міграційні органи, може знадобитися інший прийом для особистого збору. 
 
Місце проживання має бути обмежене районом Сегеберг. 
 

Загальна інформація 
У принципі діє наступне: Перебування та відвідування заборонені на всій території 
Німеччини через 
Допускається звільнення від візи для відвідувачів. Це означає: в’їзд і проживання для 
українців законні протягом 90 днів з моменту в’їзду. 
 
Для вирішення питань українського паспорта та документів звертайтесь 
будь ласка, зв’яжіться безпосередньо з українськими представництвами. 
 
Вони можуть, наприклад, подовжити паспорти, зареєструвати дітей або видати 
документ, що посвідчує особу. 
 
Генеральне консульство України в Гамбурге 
Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg 

Телефон 040/22949810 
 
Посольство України в Берліні 
Albrechtstraße 26, 10117 Berlin 

Телефон 030/28887128 
 
Контактна інформація для району Сегеберг: 
Kreis Segeberg  
Ausländerbehörde  
Hamburger Straße 30  
23795 Bad Segeberg 
E-Mail: auslaenderbehoerde@segeberg.de 


