
Актуальна інформація для пізніх переселенців з України 

(станом на 18 березня 2022 р.) 

Едіта Вестманн MdL, державний уповноважений Нижньої Саксонії у справах 

висланих та пізніх репатріантів, Едіта Вестманн MdL, надає інформацію про чинні 

правила для людей, які втекли з України через війну та мають право на 

процедуру пізнього прийому на репатріацію. 

У зв’язку з війною в Україні всі громадяни України можуть в’їхати до ЄС як біженці без 

візи. Це також стосується приблизно від 25 000 до 30 000 осіб, які належать до 

німецької меншини і які через особливу ситуацію в Україні тепер можуть подати заяву 

на процедуру прийому як пізніх репатріантів безпосередньо до державного 

приймального органу у Фрідланді, якщо дотримані цього всі умови і є документальні 

підтвердження. 

Слід очікувати, що з цієї групи людей найближчим часом через війну до нас приїде від 

2000 до 3000 осіб. Однак на даний момент неможливо достовірно передбачити, скільки 

людей з цієї групи насправді будуть звертатися за процедурою прийому відповідно до 

Федерального закону про висланих. На даний момент очікується від 1000 до 1500 осіб, 

з яких кількість, яку наразі неможливо оцінити, може лише трохи знати німецьку мову. 

Крім того, можна припустити, що багато пізніх переселенців з України не їдуть 

безпосередньо до Фрідланда, а прибувають до інших приймальних закладів. Крім того, 

деякі пізні переселенці будуть використовувати особисті контакти з членами сім’ї та 

знайомими в Нижній Саксонії, щоб знайти там житло. Тому слід очікувати, що в 

багатьох випадках перший контакт між владою та пізніми репатріантами відбудеться у 

комунальних управліннях міст. 

ВАЖЛИВО! Будь ласка, зверніть увагу на такі рекомендації: 

- Обов'язково зареєструватися у Федеральному адміністративному управлінні 

(Bundesverwaltungsamt) до прибуття в центр прийому Фрідланд (тел. 022899358-20255, 

e-mail ukraine-friedland@bva.bund.de); 

- Увага: при подачі заяви у Фрідланді повинні бути виконані всі вимоги (походження, 

знання мови, належність до німецької нації); 

– Якщо ці вимоги (ще) не дотримані, співбесіда у Фрідланді не доцільна. Однак у цих 

випадках можна вимагати статусу тимчасового захисту як біженця від війни 

(Schutzstatus als Kriegsflüchtling) з України. Таке тимчасове перебування НЕ шкодить 

пізнішій заяві про пізній репатріант, якщо обґрунтована заява буде подана у Фрідланді 

протягом шести місяців (!) (наприклад, після недостатнього знання німецької мови або 

отримання відсутніх документів). Перебування в якості біженця від війни до цього 

оцінюється як «лише тимчасове». 

Тим часом, усі пільги для біженців від війни з України можуть бути заявлені: існує 

тимчасове право на проживання, можливості роботи та право на пільги відповідно до 



Закону про пільги для шукачів притулку. У цьому випадку реєстрація відбувається у 

звичайних центрах прийому біженців у федеральних землях. 

Більше інформації та запитів 

Федеральне управління 

Тел. 022899358-20255 (пн-чт 8:00-16:30, пт 8:00-15:00, сб і нд 8:00-13:00) 

Електронна пошта: ukraine-friedland@bva.bund.de

https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Buerger/Migration-

Integration/Spaetaussiedler/Vordrucke_Merkblaetter/Merkblatt_Ukraine.pdf?__blob=publicati

onFile&v=7

Уповноважений Федерального уряду з питань пізніх переселенців та 

національних меншин 

www.aussiedlerbeauftragter.de

Представник землі Нижня Саксонія у справах вигнаних та пізніх переселенців 

Телефон 0511-1207580 

Електронна пошта: buero.landesbeauftragte@mwk.niedersachsen.de

Веб-сайт: https://lbhs.niedersachsen.de/startseite/


