
Важлива інформація щодо подальших дій для глухих громадян 
України  

 
 

!! УВАГА !! УВАГА !! УВАГА !! УВАГА !!  
 

 
Громадяни України мають право працювати в Німеччині тільки після отримання 

офіційного дозволу на перебування та працевлаштування (німецьке 
«Aufenthaltsgenehmigung»). Дозвіл на перебування дозволяє працювати на території 

Німеччини, також якщо роботу Ви ще не знайшли. Не маючи цього дозволу, 
(«Aufenthaltsgenehmigung») Ви не маєте  право працювати.  

 
 
У зв'язку з цим, щоб уникнути випадків мошенництва прийміть до уваги та 
зробіть наступне: 
 
 
1. Реєстрація онлайн в Управлінні верхньої Баварії (Regierung Oberbayern) 

Надішліть  електронного листа на адресу ukraine.regierung-oberbayern@reg-
ob.oberbayern.de з наступними даними:  
 Ім’я, Фамілія (латиницею як в закордонному паспорті. Якщо його немає , то 
транслітерацією) 
 Дата народження 
 Адреса поточного місця проживання 
 Адреса електронної пошти та номер телефону 
 до листа додати копії (фотографії) паспортів та свідоцтво про народження 
дітей. 
 
 
До електронного листа додайте наступний текст на німецькій мові: „Bitte 
beachten Sie, dass die oben aufgeführte(n) Person(en) gehörlos sind. Die 
Telefonnummer nur für Videoanrufe benutzen! Bitte für den persönlichen Termin 
einen Gebärdensprach-Dolmetscher bestellt. Danke.“ (переклад на Українську: 
«Увага, наступні люди глухі. Тому використовуйте цей телефонний номер тільки 
для відео дзвінків.  Будь ласка, організуйте перекладача на співбесіду. Дякую») 
 
 Важлива Інформація: після реєстрації Ви отримаєте запрошення на 
особисту співбесіду. Чекати відповіді приблизно 3 тижня. 
 

2. Заява на соціальну допомогу (наприклад, фінансова допомога, медичне 
страхування)  
 В місцевому управлінні за місцем проживання (LRA) видають записи на 
наступні дні за адресою Mariahilfsplatz 17, München 
 Також можливо в Sozialbürgerhaus за наступними адресами в залежності від 
району в Мюнхені: 
(https://stadt.muenchen.de/rathaus/verwaltung/sozialreferat/sozialbuergerhaus.html ) 
 В центрі глухих (GMU) є переклади заяв на Українську та Російську мови  
 Будь ласка, не збудьте організувати перекладача або волонтера зі знанням 
мови жестів. 

Якщо Ви отримали співбесіду в місцевому управлінні (LRA) на  
Mariahilfsplatz 17, München, надішліть електронного листа за адресою 
asyl-leistung@lra-m.bayern.de  з  (1) Вашим ім’ям та (2) датою та часом 
співбесіди. 
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У темі листа обов’язково вкажіть на німецькій мові великими літерами " 
WICHTIG GEHÖRLOSE" (переклад «важливо глухі») або "DRINGEND 
GEHÖRLOSE" (переклад «терміново глухі»). 
Вам намагатимуться організувати перекладача. Якщо за день до 
співбесіди Ви не отримали відповіді будь ласка, зверніться в місцеве 
управління за телефоном 089 6221 2812. 
 

 Для подання заяви необхідно обов’язково провести онлаин реєстрацію за 
пунктом 1 (копія відісланого електронного листа достатньо як доказ). 
 

3.  Прописка у паспортному столі (KVR або Bürgerbüro) за місцем проживання 
 прописатися необхідно на протязі 2 тижнів з моменту переїзду в квартиру, дім 
або готель, тобто на місце постійного проживання. 

      
  УВАГА: Тимчасовий табір біженців, де Ви перебуваєте лише кілька днів, не 
підходить для прописки! 

 
 
4. Заява на отримання дозволу на проживання (німецьке 

«Aufenthaltserlaubnis»)  
 Заяву можно подати за наступними адресами  із попереднім записом:  

 Seidlstraße 27 München (без запису) 
  KRV Ruppertstraße 19  
  якщо Ви живете в пригороді Мюнхена - Ludmillastraße 26, München 
 
 Для подання заяви в KVR (Ruppertstraße 19, München): 

Важливо як можна раніше записатись на співбесіду онлаин.  В місці для 
коментарів напишіть на німецькій наступне:  

 
 „Ukrainische Kriegsflüchtlinge; Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels für 

Geflüchtete aus der Ukraine nach § 24 des Aufenthaltsgesetztes. 

 

WICHTIG: Gehörlos!!!! Bitte für den Termin einen 

Gebärdensprachdolmetscher bestellen!! Danke“ 

Онлайн запис проводити тут: 
https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/02/02/abhkontakt/index 

 

 В центрі глухих (GMU) є інструкції як зробити запис онлайн  
 В центрі глухих (GMU) є переклади заяв на Українську та Російську мови  
 

 
 Важлива інформація:   

 до заяви необхідно додати паспортні фотокартки  
 Українці можуть знаходитись на території Німеччини (як в цілому 
в Євросоюзі) до 90 днів без додаткового дозволу  
 Щоб подати заяву необхідно обов’язково провести онлайн 
реєстрація за пунктом 1 (копії відісланого листа достатньо як 
доказ) та прописка в паспортному столі за пунктом 3 (отримати 
довідку про прописку, німецьке «Meldebescheinigung»). 

 
 

5. Підтвердження інвалідності (німецьке «GdB- Grad der Behinderung»): 
(Інформація станом на 18.3.2020) 
 Підтвердження від німецького лікаря глухоти або статусу слуху (з 
аудіограмою). Назва лікаря - вухо горло ніс (німецьке „Hals Nasen Ohr” (HNO))  
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 Заповніть заяву на підтвердження інвалідності онлайн або на папері за 
адресою: 
  
https://www.zbfs.bayern.de/antraege.php 
https://www.schwerbehindertenantrag.bayern.de/onlineantrag/ 
 
Після підтвердження інвалідності (в Німеччині - від 0% до 100%), обов’язково 
повідомити в управління по соціальній допомозі (пункт 2). Ймовірно рівень 
соціальної допомоги зміниться.  

 
 Список лікарів, що говорять на Українській, Російській та Англійській мові: 
 

https://www.jameda.de/ukraine/  
 безкоштовне медичне обслуговування з  медичним страховим полісом  
(німецьке «Behandlungsgutschein») 
 в деяких лікарів також  можливо і без страхового полісу 
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