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Реєстрація | Перебування
1. Я прибув до Потсдама, чи зобов'язаний я зареєструватися?
Ні, як громадянин України ви можете знаходитися на території Німеччини без візи впродовж 90
днів. Реєстрація для цього не потрібна. Ви можете знаходитися на території Німеччини без візи
впродовж 90 днів. Реєстрація для цього не потрібна. Якщо у вас є житло в Потсдамі і ви хочете
залишитися тут на тривалий період, просимо звертатися до Відомства у справах іноземців за
електронною адресою auslaenderbehoerde-ukraine@rathaus.potsdam.de. Примітка: Ви не
зобов'язані подавати заяву про надання притулку.
2. Як отримати дозвіл на тимчасове проживання в Німеччині?
Якщо ви бажаєте подати заяву на отримання дозволу на перебування в Німеччині відповідно до
§ 24 Закону про порядок перебування іноземних громадян (§ 24 AufenthG), заповніть заяву на
отримання дозволу на перебування в Німеччині відповідно до § 24 Закону про порядок
перебування іноземних громадян (§ 24 AufenthG) німецькою мовою та подайте її разом зі своїми
документами, що посвідчують особу (національний паспорт, ID-картка тощо), електронною
поштою до імміграційної служби в Потсдамі за адресою: auslaenderbehoerdeukraine@rathaus.potsdam.de Будь ласка, завжди вказуйте свій контакт (адреса електронної
пошти, якщо можливо). Якщо це неможливо, ви можете особисто звернутися до імміграційної
служби Потсдама, Helene-Lange-Straße 6/7, 14469 Potsdam. Імміграційна служба Потсдама
перешле вашу заяву на розподіл до Потсдама до Центральної імміграційної служби (ZABH). Ви
отримаєте відповідь з рішенням якомога швидше.
3. Що таке довідка про заяву на отримання дозволу на перебування відповідно до § 24 Закону про
порядок перебування іноземних громадян або «фіктивна довідка»?
З 24 травня 2022 року імміграційні служби більше не можуть видавати довідку про заяву на
отримання дозволу на перебування відповідно до § 24 Закону про порядок перебування
іноземних громадян (так звана «фіктивна довідка»). Усі довідки, видані до 23 травня 2022 року,
залишаються дійсними.
4. Що таке довідка про направлення (розміщення)?
Довідка про направлення (розміщення) вказує на те, в якій громаді біженці можуть бути постійно
розміщені. Довідки про направлення (розміщення) для громад у федеральній землі
Бранденбург, включаючи столицю Потсдам, видаються Центром первинного прийому біженців
(ZABH) у м. Айзенхюттенштадт. Основним критерієм для розміщення в Потсдамі є наявність
вільного житла. Якщо можливості розміщення вичерпані, то відбувається передача або
перерозподіл в інші міста та федеральні землі. Це означає, що біженці, яким не було надано
направлення (розміщення) у Потсдамі, будуть потім розміщатися в інших громадах або
федеральних землях Німеччини.
5. У мене вже є довідка про направлення в Потсдам (розміщення в Потсдамі). Що мені потрібно
тепер робити?
Якщо Ви отримали від центрального органу у справах іноземців довідку про направлення
(розміщення) в столиці землі Потсдам, зареєструйтеся в сервісному відділі для громадян за
місцем Вашого актуального місця проживання. Напишіть для цього електронного листа за
адресою buergerservice-ukraine@rathaus.potsdam.de. Ви отримаєте якомога швидче термін для
реєстрації у Потсдамі. Будь ласка, візьміть із собою у цей термін документи, що засвідчують
особу (національний паспорт, ідентифікаційну картку тощо), довідку орендодавця та довідку про
направлення (розміщення).
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Після цього зареєструйтеся, будь ласка, електронним шляхом за адресою auslaenderbehoerdeukraine@rathaus.potsdam.de у відділі у справах іноземців Потсдам. Ви отримаєте якомога швидче
термін для реєстрації.
На даний час є великий попит. Окремі органи влади столиці землі Потсдам розглядають усі
заявки якомога швидше. Просимо зрозуміти, що це може зайняти деякий час. У невідкладних
випадках окремі процедури оброблятимуться пріоритетно.
6. Я маю постійне приватне житло у Потсдамі, але у мене ще немає довідки про направлення
(розміщення). Що мені тепер потрібно робити?
Якщо Ви ще не зверталися до органів влади у Потсдамі (напр. подання заявки з клопотанням
про отримання фінансових пільг або житла), зверніться, будь ласка, електронним шляхом до
відділу у справах іноземців Потсдам за адресою auslaenderbehoerdeukraine@rathaus.potsdam.de. Надайте, будь ласка, документи, що засвідчують особу
(національний паспорт, ідентифікаційну картку тощо). Відділ у справах іноземців Потсдам
передасть Вашу заяву з клопотанням на видачу довідки про направлення в Потсдам (розміщення
в Потсдамі) Центральному органу у справах іноземців (ZABH). Ви отримаєте якомога швидче
відповідь електронним шляхом. Просимо завжди залишати свої контактні дані (бажано адресу
електронної пошти).
7. У мене немає ніяких документів, що посвідчують особу. Де я можу подати заяву на їх
отримання?
Для подання заяви на отримання нових посвідчувальних документів про особу звертайтеся до
Посольства України у ФРН: Albrechtstraße 26, 10117 Berlin. Зв'язатися з посольством можна за
контактним телефоном: +49 (30) 28 88 71 28 та за електронною адресою: emb_de@mfa.gov.ua.
Детальнішу інформацію ви можете знайти на сайті Посольства України в Берліні.
Якщо у вас немає визнаного та дійсного паспорта або документа, що його замінює, але є
українська ID-картка: на період до 23 лютого 2023 р. українська ID-картка (зразка 2015 року)
визнається в Німеччині документом, який замінює паспорт.
8. У мене є довідка про направлення (розміщення) у іншому місті, але я хочу переїхати в Потсдам.
Що я повинен робити?
Подайте до органу з питань іноземців, до якого Вас призначено, заяву з клопотанням про
скасування обов’язку проживання у певному місці, обґрунтуйте заяву та, якщо необхідно,
надайте підтверджуючі докази. Причинами бажання переїхати можуть бути інші члени сім'ї або
оплачувана робота. Цей орган попросить згоди / схвалення у столиці землі Потсдамі і після
отримання відповіді повідомить, чи був скасований обов’язок проживання у певному місці чи ні.
9. Що мені робити, якщо у мене є довідка про направлення (розміщення) у Потсдамі, але я хочу
переїхати в інше місто?
Якщо у вас є довідка про направлення (розміщення) в столицю землі Потсдам, але Ви хочете
переїхати в інше місто, то зверніться електронним шляхом через E-Mail до органу з питань
іноземців Потсдама та подайте заяву з клопотанням про скасування обов’язку проживання у
певному місці. Поясніть, будь ласка, причини Вашого бажання переїхати та надайте відповідні
докази.
10. Скільки часу займає розгляд заяв на отримання фінансових пільг, житла, реєстрації місця
проживання та надання довідки про направлення (розміщення)?
На даний час є великий попит. Окремі органи влади столиці землі Потсдам розглядають усі
заявки якомога швидше. Просимо зрозуміти, що це може зайняти деякий час. У невідкладних
випадках окремі процедури оброблятимуться пріоритетно.
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11. Чи потрібне мені підтвердження в'їзду?
Так зване "підтвердження в'їзду" (нім. Anlaufbescheinigung) спочатку видавалося українським
біженцям в якості тимчасового документу. У зв'язку з останніми подіями адміністративні
процедури змінилися. Документ "підтвердження в'їзду" більше не потрібний.
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