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Юридичний вісник з нагальних питань законної реєстрації та перебування 

українців у Німеччині станом на 25.06.2022 року. 
• Захист прав позитивних українців; 

• Реєстрація, отримання ВНЖ ( Aufenthaltstitel Deutschland ); 
• Надання належного медичного обслуговування; 

• Робота та навчання; 
• Соціальна допомога та житло; 

• Корисні поради відносно інших питань, що потребують консультації 
юриста на території Німеччини. 

Консультації у телеграмм: @rollercoaster_w    -   Нікіта 
 

 
 
 
 

 
Юридичний вісник створено за підтримки: 

 
 

 



Реєстрація статусу тимчасового захисту (§ 24) або біженця, 
отримання ВНЖ (Aufenthaltstitel Deutschland) 

 

Особи, які були вимушені залишити Україну, мають право в’їжджати до 
Німеччини без візи. Це стосується як громадянок і громадян України, так і 
осіб інших національностей, які 24 лютого 2022 року перебували в Україні 
і втекли із країни. Це правило попередньо діє на території всієї Німеччини 
до 31 серпня 2022 року. Якщо ви не маєте наміру працевлаштовуватися й 
отримувати підтримку (медичне обслуговування або соціальні послуги), до 
31 серпня ви не зобов’язані ані реєструватися, ані подавати заяву на 
отримання дозволу на перебування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Біженці з України можуть отримати статус біженців із зони воєнних дій в 
усіх країнах ЄС. Для цього необхідно спочатку звернутися та 
зареєструватись в Центрі прийняття біженців у колишньому аеропорті 
Тегель (адреса - Saatwinkler Damm, 13405 Berlin, тел. 030 90127127, працює 
цілодобово) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У Центрі прийняття біженців в Тегелі біженці розподіляються в різні 
федеральні землі. Це означає, що з Берліна вас може бути направлено до 
іншої федеральної землі. У цьому разі ви зможете вже там зареєструватися  
й подати заявку на отримання соціальних послуг. Якщо в Берліні у вас є 
близькі родичі або особливі соціальні зв’язки, існує велика вірогідність 
того, що ви залишитеся в столиці (або якщо ви точно впевнені, що в 
найближчий час зможете знайти постійне житло і власник зможе підписати 
документ Bestätigung über dauerhafte gewährung einer unterkunft für 
ukrainische geflüchtete, який дозволить Вам отримати прописку Amtliche 



meldebestätigung für die anmeldung). На цьому етапі важливо наголосити 
чиновнику, що ви маєте чи будете мати житло (прохання робити це тільки 
тоді, коли Ви точно маєте такі перспективи). Докладніше з посиланням на 
документи – нижче.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Якщо було прийнято рішення залишити вас у Берліні й ви зареєструвалися 
в Берліні як біженець/біженка з зони воєнних дій, ви можете подавати заяву 
на отримання дозволу на перебування.  
Особам, яким через війну довелося залишити Україну, надається 
гуманітарний дозвіл на перебування для тимчасового захисту згідно з § 24 
Закону про перебування іноземних громадян. 
Біженці, які на тривалий час розміщуються в Берліні, можуть подати заяву 
на отримання цього дозволу на перебування відразу онлайн у Земельне 
відомство з питань імміграції (LEA). 
 

Хто отримує підтримку? 
 

Підставою є рішення Ради Європейського Союзу згідно з Директивою 
2001/55/ЄС від 04.03.2022 року. 
Це рішення стосується: 

• українських громадян, які до 24 лютого 2022 р. постійно проживали в 
Україні, 

• осіб без громадянства і громадян третіх країн, тобто з-поза меж 
України, які до 24 лютого 2022 р. мали в Україні міжнародний захист 
або рівноправний національний захист, 

• членів сімей зазначених категорій осіб, а також 
• осіб без громадянства і громадян третіх країн, які можуть довести, що 

до 24 лютого 2022 р. вони законно перебували в Україні на підставі 
виданої згідно з українським законодавством посвідки на 
проживання, і що вони не в змозі повернутися до країни або регіону 
свого походження безпечно й на тривалий період. 

 
 



Хто може в Берліні подати онлайн-заяву у Земельне відомство з 
питань імміграції ? 

Починаючи з 01.06.2022 року, біженці з України можуть подавати онлайн-
заяву в Берліні лише в разі, якщо вони вже отримали розподіл до Берліна від 
Земельного відомства у справах біженців ( LAF ) або від іншої установи 
(рішення про розподіл). 
Окремі категорії громадян, які можуть залишитись в Берліні за 
бажанням: 

• Якщо у вас або вашого близького члена сім'ї є термінові медичні, 
медичні або психологічні потреби, і тому ви тимчасово або постійно 
не можете подорожувати. Це визначить лікар у центрі прибуття. 

• Якщо ви вже знайшли квартиру чи постійне житло (мінімум на 6 
місяців) у Берліні. Ви повинні довести це свідоцтвом про реєстрацію, 
довідкою від орендодавця, безстроковим договором оренди або 
підтвердженням проживання. 

• Якщо ваш супутник життя, ваші діти, батьки, брати та сестри, дідусі 
та бабусі чи онуки вже живуть у Берліні. 

• Якщо ви вже маєте роботу, стажування або місце для навчання в 
Берліні. Ви повинні підтвердити це письмово. 

• Якщо ви вагітні або щойно народили (декретну відпустку) і хочете 
залишитися в Берліні. 
 

Якщо Ви відноситесь до одної з цих категорій і маєте намір залишитись у 
Берліні – обов’язково скажіть про це чиновнику у Тегелі.  
Ви подали онлайн-заяву до 01.06.2022 року і ще не отримали розподіл 
від LAF до Берліна? Як правило, ви однаково зможете отримати дозвіл на 
перебування. Передумовою є можливість того, що ви залишитеся у вашому 
нинішньому житлі в Берліні на тривалий час. Під час співбесіди в LEA ви 
отримаєте додаткову інформацію щодо дій після реєстрації, розподілу й 
дозволу на перебування. Будь ласка, не робіть нічого в цьому плані до 
співбесіди в LEA. 
Зверніть увагу: Тимчасового проживання (наприклад, у наданому як 
тимчасове житло місці або у приватних осіб, які надають допомогу) без 
рішення LAF про розподіл у Берлін недостатньо. У такому разі треба 
спочатку зареєструватися в LAF і почекати на рішення щодо розподілення. 

 
Як проходить процедура з розгляду заяви? 

Для отримання дозволу на перебування необхідно подати онлайн-заяву  
(посилання https://bit.ly/3HDBXBD) до LEA. Якщо гіперпосилання не 
працює за допомогою натискання – скопіюйте та вставте вручну.  
Після відправлення своїх даних ви отримаєте документ ПДФ, що 
підтверджує відправлення вашої заяви. Цей документ ПДФ засвідчує, що ви 



маєте дозвіл на перебування на території Німеччини і право на будь-яку 
трудову діяльність. 
Тому треба обов’язково зберегти цей документ, а також по можливості 
роздрукувати його. 
Зверніть увагу: Правові наслідки дозволу на перебування та дозволу на 
трудову діяльність після подання онлайн-заяви набудуть чинності в разі, 
якщо ви належите до категорії зазначених вище осіб ( дивитись вище ). 
LEA направить вам електронною поштою на зазначену в онлайн-заяві 
електронну адресу запрошення з зазначенням дати й часу зустрічі. Тому 
перевіряйте, будь ласка, регулярно як свою вхідну пошту, так і папку зі 
спамом вашої електронної поштової скриньки. 
Утім, через дуже велику кількість біженців із України в Берліні може пройти 
певний час, поки ви отримаєте запрошення ( навіть 1.5 місяці ) "#$%  
Так, під час відвідування цього органу майте при собі оригінали усіх 
наявних у Вас документів.  

 
Чи можна прийти на співбесіду щодо надання дозволу на перебування 

без подання онлайн-заяви й отримання запрошення? 
Не слід приходити до LEA без отримання запрошення, державний орган не 
зможе вас обслужити. 
У разі подання онлайн-заяви ( про яку сказано вище ) Ви до отримання 
запрошення на співбесіду законно перебуваєте у країні й можете працювати 
і до отримання дозволу на перебування. Ви можете підтвердити це і 
довідкою, яку маєте завантажити після подання онлайн-заяви. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чудово! Гарна робота! Ви знайшли житло та отримали розподіл та 
дозвіл на проживання у Берліні! Що далі? 

 
Реєстрація місця проживання. 

Реєстрація місця проживання важлива для багатьох подальших кроків. 
Наприклад, для відвідування дитячого садка або школи дітьми та 
підлітками. 
В залежності від місця проживання за це відповідають різні центри надання 
адміністративних послуг. Попереднього запису для цього не потребується, 
але ви маєте розраховувати на можливий час очікування. В деяких випадках 



ви можете на місці отримати талон із записом на реєстрацію місця 
проживання. 
Для реєстрації місця проживання при собі потрібно мати закордонний 
паспорт і по можливості підтвердження вашої адреси – так зване 
підтвердження від власника житла. Його ви отримаєте в особи, у якої 
орендуєте помешкання або в основного орендаря квартири, у якій ви 
мешкаєте (посилання для завантаження - https://bit.ly/3Oh6GXa). Якщо 
гіперпосилання не працює за допомогою натискання – скопіюйте та вставте 
вручну. Зробіть 5-6 примірників цього документу, він дуже важливий під 
час реєстрації. 
Залежно від того, де ви мешкаєте, ви можете зареєструватися за місцем 
проживання в таких центрах надання адміністративних послуг. 
Повний список таких адміністрацій знайдете за посиланням  
https://bit.ly/3Hqe3cz . 

 
Аmtliche meldebestätigung für die anmeldung –  

Документ, який підтверджує реєстрацію місця проживання.  
 
 
 
 
 
 

 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 



                                                      
 

Оформлення поточного рахунку (Sparkasse) 
 

У Німеччині більшість платіжних операцій здійснюється безготівково через 
банки та шпаркасси (ощадний банк). Тому дуже важливо, щоб кожний 
дорослий мешканець мав власний банківський рахунок. Важливо, що 
отримувати виплати, допомогу чи заробітню плату у майбутньому ви будете 
саме на цей картковий рахунок (застосовується Ваш IBAN). Як правило, 
такий банківський рахунок є поточним рахунком (Girokonto). 
Оформлення поточного рахунку 
На даний час для всіх, хто хоче відкрити поточний рахунок у шпаркасе 
(ощадний банк) діють наступні правила: 

• відкриття рахунку можливе при наявності дійсного закордонного 
паспорту; 

• при наявності паспорта громадянина України можливе відкриття 
лише базового поточного рахунку; 

• Документ про реєстрацію місця проживання та інші наявні 
документи, якщо такі є; 

• на відкриття рахунку бажано брати з собою особу, яка володіє 
німецькою мовою. Вам доведеться підписувати дуже багато 
важливих паперів на німецькій мові.  

Після оформлення цих документів у відділені банку чекайте 2 листи на 
пошту. Перший прийде на протязі тижня – це Ваш пін-код. Другий прийде 
на протязі місяця з пластиковою картою (мати IBAN для виплат ви будете з 
дня оформлення документів, так само як і можливість отримати кошти у 
будь-якому відділенні банку. Не хвилюйтесь "#$%). 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 



 
JobCenter – оформлення соціальної допомоги. 

 
Вітаю! Ви вже маєте наклейку ВНЖ в закордонному паспорті (право на 
роботу), зареєстрували місце проживання (Аmtliche meldebestätigung für die 
anmeldung), відкрили банківский рахунок для нарахування виплат і так далі. 
Після отримання посвідки на проживання, ви маєте право на отримання 
соціальної допомоги від центру зайнятості (Jobcenter), на яку треба подати 
відповідну заяву. Якщо ви зареєструвалися в Берліні, до ухвалення рішення 
щодо надання допомоги від центру зайнятості ви маєте право на отримання 
допомоги від відомства соціального забезпечення (Sozialamt). Соціальна 
допомога включає в себе покриття коштів на прожиття, житло й опалення, 
а також медичне страхування та витрати на інші потреби. 
Працездатні особи, тобто особи, яким ані вік, ані хвороби не заважають 
працювати, отримують соціальну допомогу від центру зайнятості, якщо 
вони вже одержали дозвіл на перебування або тимчасове посвідчення. Усі 
інші біженці отримують допомогу від відомства соціального забезпечення. 
Для заповнення анкети в Ваш центр необхідно звернутися у районну 
адміністрацію за місцем Вашого проживання або заповнити онлайн-заявку 
та направити її електронною поштою.  
Повний список таких адміністрацій знайдете за посиланням 
https://bit.ly/3Hqe3cz. 
 

Які документи потрібні для подання заяви? 
 

• Копії паспортів усіх членів вашої родини; 
• Копії дозволів на проживання/тимчасові посвідчення на право 

перебування всіх членів вашої сім'ї; 
• Заповнена заява з підписом. Посилання на заяву - https://bit.ly/3aZGmCk  

Варіант з перекладом  (виключно для довідки) - https://bit.ly/3xsKQZY 
Документи заповнюються виключно німецькою мовою.  
(Ви вже маєте номер клієнта в агентстві з працевлаштування?  Пишется 
на Besucherkarte, схожа на банківську картку. Цікавить Kundennummer 
та BG-Nummer усі 12 цифр) будь ласка, обов'язково вкажіть цей номер. 

• Копія останнього повідомлення про вашу попередню посібник для 
шукачів притулку або перекладний лист від AsylbLG (при наявності) ; 

• Банківські реквізити - IBAN (Будь ласка, відкрийте рахунок у 
німецькому банку). 

 
Інформаційний буклет щодо допомоги по безробіттю (українська мова) - 
https://bit.ly/3QmkaTj  



Додаткова інформація щодо правил подачі документів до центру. Прохання 
пролистати до низу - https://bit.ly/39s0yfS  
 
 
Огляд: права та обов'язки у разі отримання особою допомоги 

з безробіття II 
 
Ваші права 

• фінансове забезпечення з допомогою з безробіття II; 
• Допомога у страхуванні здоров'я та довгострокового догляду; 
• Консультації та посередництво; 
• Допомога з програмами; 
• кваліфікація та перепідготовка; 
• Підтримка відкриття бізнесу із вступним внеском; 
• Заперечення проти рішень, протест; 
• Захист даних та інформація про збережені дані. 

 
Ваші обов'язки 

• Пишіть заявки та приймайте роботу, проявляйте ініціативу;  
• Запис на прийом до центру зайнятості; 
• Повідомлення про зміни місця проживання; 
• Дотримання термінів (наприклад, подання довідок у разі хвороби) ; 
• Дотримуватися домовленостей, укладених в інтеграційній угоді; 
• бути доступним для центру;  
• не бути відсутнім на зустрічах ; 
• Участь у кваліфікаційних заходах за домовленістю. 

 
 
 

Як я можу подати заяву на отримання допомоги з безробіття II? 
 

• Скористайтеся онлайн-сервісами на сайті www.jobcenter.digital 
(потрібна реєстрація). 

• Надішліть заяву з відсканованими документами поштою на адресу 
JobCenter Вашого місця проживання.  

• Поверніть заповнену заяву з копіями визначених документів 
поштовим відправленням. Обов’язково вказати на конверті свій 
Kundennummer та BG-Nummer – за наявності.  

• Використовуйте поштову скриньку у будівлі Вашого центру, закинув 
туди закритий конверт з пакетом документів.  



 
 
 

Оплата JobCenter Вашого житла 
 

Покриваються лише так звані фактичні витрати на проживання та опалення, 
якщо вони є розумними. Фактичні витрати на орендовані квартири 
включають валову орендну плату (тобто чисту орендну плату плюс витрати 
на холодну експлуатацію), витрати на опалення, включаючи витрати на 
централізовану гарячу воду та інші послуги, заборговані за договором 
оренди, такі як косметичний ремонт, плата за кабель або плата за 
користування кухонними меблями, узгоджена в договорі оренди. Сюди 
також входять одноразові доплати в рамках рахунків за експлуатацію та 
опалення. Додаткові витрати, наприклад за місце для паркування 
автомобіля, не покриваються. 
 
Фактичні витрати на житлову нерухомість, яку займає власник, включають 
відсотки по боргу та поточні платежі, податки на нерухомість та інші 
державні збори, страхові внески, неминучі витрати на технічне 
обслуговування та ремонт, інші витрати на управління будинком та майном, 
а також розподілені експлуатаційні, опалювальні. і витрати на гарячу 
воду. У особливих окремих випадках також можуть бути включені виплати. 
В особливо обґрунтованих окремих випадках вихідні значення валової 
базової орендної плати можуть бути перевищені максимум на десять 
відсотків.  
 

• для одиноких батьків, 
• для вагітних, 
• на більш тривалий термін проживання (не менше десяти років), 
• якщо в іншому випадку істотні соціальні стосунки знаходяться під 

загрозою (наприклад, шлях дітей до школи, дитячі заклади, дитячі 
садки, школи з незалежним профілем та особливою увагою до змісту 
уроків, зокрема турбота про близьких родичів), 

• для людей старше 60 років, 
• для людей, які отримають дохід, який покриває їхні витрати в 

осяжному майбутньому, 
• для людей, які потребують догляду, хвороби чи інвалідності, 
• для людей, які потребують власної квартири, щоб закінчити 

проживання в рамках соціальної допомоги дітям та молоді, або якщо 
оренда дає змогу отримувати менш інтенсивну допомогу на основі 
потреб у рамках рішення про освітню допомогу. 

 



Шановні українці, кожна окрема ситуація розглядається окремо одна від 
одної. Для уточнення направляйте копію Вашого контракту на оренду житла 
до центру, бажано с супровідним листом, з проханням розглянути цей 
документ на компенсацію оренди житла. 
Також, в багатьох центрах з’явилися планшети для зручного 
фотографування та направлення документів безпосередньо до чиновників, 
які розглядають питання допомоги конкретно по Вам. Важливо, що треба 
мати Kundennummer та BG-Nummer, це ваш ідентифікатор.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 

 
(та інші суспільно – публічні страхові компанії) 

 
Медична допомога біженцям 

 
Усі біженці з України мають право на безкоштовну медичну допомогу після 
прибуття до Німеччини. Ви будете лікуватися в лікарів, якщо ви раптово 
захворі, від болю, вагітні або тільки що стали матір'ю. Ви також отримаєте 
медичні процедури, які захищають ваше здоров'я, такі як вакцинація або 
певні профілактичні огляди. Основою для цього є Закон про пільги для 
шукачів притулку. Заява про надання притулку не повинна бути подана. 

 
Як біженці отримують необхідні ліки? 

 
Біженці мають право на певні ліки та пов'язки безкоштовно, якщо вони їм 
потрібні. До них відносяться, наприклад, ліки, такі як антибіотики, інсулін 
або серцеві препарати. Ці ліки доступні за рецептом. Це означає, що лікар 
повинен видати на це рецепт. Щоб отримати рецепт від лікаря, потрібна 
довідка про лікування (див. питання: Як біженці отримують медичну 
допомогу?). За рецептом ви йдете в аптеку. Там ви отримаєте необхідні ліки. 
У деяких випадках може статися так, що назва вашого попереднього 
препарату не відома в Німеччині. Тоді вам дадуть альтернативний препарат, 
який містить ту ж діючу речовину. 



 
Яку медичну допомогу отримують вагітні жінки? 

 
Як вагітна жінка, ви маєте право на всі необхідні з медичної точки зору 
профілактичні огляди, а також медичну допомогу до, під час і після пологів. 
Це безкоштовно для вас. 
Для лікування у лікаря, а також догляду вам потрібна довідка про лікування 
(див. питання: Як біженці отримують медичну допомогу?). 
 

Чи мають право біженці на вакцинацію та профілактичні огляди? 
 

Біженцям з України рекомендуються певні щеплення для забезпечення 
їхнього здоров'я. Для дітей основна увага приділяється захисту від різних 
інфекційних захворювань, таких як краснуха, вітряна віспа або кір. 
Дорослим рекомендується вакцинуватися від корони. 
Рекомендовані щеплення від інфекційних захворювань, в тому числі Corona, 
для вас безкоштовні. Щеплення проводяться в кабінеті відповідального 
лікаря, наприклад у сімейного лікаря або педіатра. Вакцинуватися від 
корони можна в центрі вакцинації за місцем проживання. 
Крім того, ви також маєте право на безкоштовні медичні огляди, наприклад, 
у стоматолога або гінеколога. Для щеплень, а також для профілактичних 
оглядів потрібна довідка про лікування (див. питання: Як біженці 
отримують медичну допомогу?). 
Для оформлення картки застрахованої особи (спочатку тимчасової) треба 
звернутися до офісу страхової компанії за місцем Вашого проживання 
(запит в гугл - aok nordost berlin, після цього обрати Ваш район та 
вирушити). Важливо взяти з собою усі наявні документи!  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 



 
 

ЛІКУВАННЯ  ВІЛ/СНІДУ  
(АНТИРЕТРОВІРУСНА ТЕРАПІЯ) 

 
Aids-hilfe — це недержавні організації, які представляють інтереси людей з 
ВІЛ, допомагають їм з пошуком лікарів, груп самодопомоги або інших 
організацій допомоги та захисту їхніх інтересів. На жаль, переважно ці 
організації мають зовсім мало російськомовних співробітників. 
Отже, для отримання медичних консультацій чи АРТ терапії вам треба 
звернутися до інфекціоніста, або коли він стане вашим сімейним лікарем - 
ви йому розповідаєте про всі свої проблеми зі здоров'ям, а він, за 
необхідності, спрямовує вас до інших фахівців (організує ліки). 
 
На прийом до лікаря-фахівця потрібно завжди записуватись завчасно 
(Termin), інакше можна залишитись без допомоги. Без запису до лікаря 
можна звертатися тільки в гострих випадках за терміновою допомогою - 
тоді ви йдете і кажете: Akut - це означає гострий, Akut Patient. 
Для того, щоб знайти лікаря користуйтеся відкритими джерелами чи 
зверніться до працівників соціальних служб, організацій.  
Здоров'я в Німеччині – і це дуже важливо – це не товар, це не щось, що 
купується. Це доступне право людини. Бідні та багаті отримують однакові 
медичні послуги, а саме ті, які найкраще йому підходять. Проте, ліки та 
лікування у Німеччині не є безкоштовними. Медичні послуги покриваються 
медичною страховкою (німецькою – «Krankenkasse»), яка оплачується 
соціальними службами або JobCenter доти, доки ви не працюєте. 
Медичну страховку надає не державне підприємство чи установа. Вони 
бувають у Німеччині двох форм власності. Приватні та суспільно – публічні 
страхові компанії. Людям з хронічними захворюваннями (ВІЛ інфекцією) 
не слід звертатися до приватних, тому що вони не покривають лікування 
хронічних хвороб, таких як ВІЛ, діабет тощо.  Оплачується вона з податків 
працюючих людей, які сплачують 15% свого доходу на охорону здоров'я. 
Це звучить трішки по-соціалістичному, але воно так і є, тому що Німеччина 
хоч формально ї є капіталістичною країною, але з дуже сильними 
соціальними характеристиками – набагато більшими, ніж у всіх країнах 



Східної Європи. Страховки покривають витрати на лікування та всі 
виписані лікарями медикаменти, а отже не варто хвилюватися.  
 
Також ви можете звернутись за допомогою у пошуку лікаря до наших 
партнерів - Альянсу Громадського Здоров’я.  
 
В рамках проєкту SoS_project 2.0_Emergency Response_HelpNow продовжує свою 
роботу німецький hub! 
 
 #HelpNowDE націлений на пацієнтів-переселенців з України в Німеччині, яким 
необхідне отримання АРТ, ЗПТ, лікування туберкульозу та вірусних гепатитів. Якщо 
ви змушені були покинути Україну у зв’язку з війною, потребуєте лікування чи інших 
послуг, ми пропонуємо безкоштовну допомогу. 
 
                                 Проєкт #HelpNow Німеччина допоможе: 

 Проконсультуватися в найближчого лікаря, провести необхідні обстеження, 
отримати рецепти на препарати АРТ, ЗПТ, лікування туберкульозу та вірусних 
гепатитів. 

 Проконсультуватися щодо отримання медичної страховки. 

 Отримати послуги перекладу (онлайн) під час візиту до лікаря та перекладу 
необхідних медичних документів. 

Координувати зв'язок з українськими лікарями для отримання пацієнтами з ВІЛ-
інфекцією інформації англійською мовою щодо лікування в Україні; 

Отримати інформацію щодо ВІЛ-сервісних організацій у Німеччині та знайти 
найближчі до місця проживання. 

Отримати гуманітарну допомогу для пацієнтів-переселенців з України в 
Німеччині. 

Проконсультуватись онлайн із психологом та взяти участь у групових заняттях, 
вебінарах. 
Ольга: +38 096 590 2353 (WhatsApp, Viber) 

Спілкуватись і отримувати важливу та актуальну інформацію у чаті для 
пацієнтів https://t.me/+xt9KpT1eplA2ZDYy; 

Скористатись Сервісом #HelpNow: https://t.me/helpnowbot 
 
Більше інформації за посиланням : helpnow.aph.org.ua 



 Отримати консультації в месенджерах або за телефонами:  
Час роботи лінії: з 9.00  до 17.00 (понеділок – п'ятниця за європейським часом). 

Влад +38 073 590 2363 (WhatsApp, Viber), +49 175 691 8498 
Землі: Баден-Вюртемберг, Баварія, Берлін, Бранденбург, Бремен, Гамбург 

Олександра  +38 093 808 1274 (WhatsApp, Viber), +49 160 968 74723 
Землі: Гессен, Гессен, Мекленбург-Передня Померанія, Нижня Саксонія,    
Північна  Рейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц. 

 Лариса +49 160 454 4634 (WhatsApp), +38 050 325 5405 (Viber) 
Землі: Саар, Саксонія, Саксонія-Анхальт, Шлезвіг-Гольштейн, Тюрінгія 

 Роман +49 162 630 6175 (WhatsApp та дзвінки);  
Telegram @romaber; e-mail: ledkovroman@gmail.com 
Для пацієнтів, які знаходяться на програмах  ЗПТ  
 
 
 
 
 
Інформація вище взята виключно з німецьких офіційних та  перевірених 
нами джерел.  
Тенденція на нововведення щодо українців зараз дуже популярна в 
Німеччині, інформація буде оновлюватись в наших телеграм – каналах та 
групах. 
https://t.me/ukranianinberlin    -  перевірені новини ( + ) 
 
Довідку підготував Nikita Prohunov, практикуючий юрист (законодавство 
України та Німеччини). 
Консультації з юридичних питань – @rollercoaster_w   
 
З повагою, Gesundheit! 

 


