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Інформація щодо правових положень  

реєстрації при заселенні в житло в Німеччині або  

зняття з обліку при виїзді з житла у зв’язку з виїздом за кордон     

У зв’язку з воєнними діями в Україні ви отримали захист у Федеративній 
Республіці Німеччина.  

Будь ласка, ознайомтеся з інформацією нижче щодо реєстрації / зняття з обліку 
за місцем проживання в Німеччині.     

Якщо після в’їзду до країни ви вперше заселяєтеся в житло в Німеччині або вас 
розміщують у житлі друзі/знайомі/сім’ї, протягом перших 3 місяців ви не повинні 
реєструватися. Утім, ви можете зробити це добровільно. Добровільно 
зареєструватися рекомендується, зокрема, у разі, якщо вашим дітям потрібні 
місце у школі або дитячому садку або інші послуги громади.  

Після проходження 3 місяців ви й ваші діти зобов’язані зареєструватися. Будь 
ласка, зверніться до відомства з питань реєстрації, що відповідає за вас. Осіб, 
які не досягли 16 років, реєструє особа, у житло якої неповнолітні в’їжджають. 
Новонароджені, які народилися в Німеччині, реєструються лише в тому разі, 
якщо вони розміщаються не в тому житлі, у якому розміщаються їхні батьки або 
їхня мати.  

Якщо ви маєте такі документи, принесіть або якнайшвидше донесіть їх, будь 
ласка, на реєстрацію: 

 Біометричний паспорт або інші посвідчення особи, наприклад, ID-картка, 
на всіх членів сім’ї   

 Дозвіл на перебування або тимчасовий дозвіл на перебування, довідка 
про реєстрацію як пошукувач політичного притулку   

 Довідка від надавача житла (яку отримаєте від орендодавця або особи, 
яка надає вам житло) 

 Свідоцтво про народження для дітей, свідоцтво про шлюб для подружжя. 

Якщо у вас немає жодного з зазначених вище документів, у яких ваші особисті 
дані були б зазначені латинськими літерами, перед реєстрацією у відомстві 
реєстрації спочатку вам треба зареєструватися у центрі прийняття біженців / 
відомстві у справах іноземців.   

Ваші дані будуть зберігатися у реєстраційному реєстрі. Як підтвердження про 
проходження реєстрації ви отримаєте офіційне підтвердження про реєстрацію. 
Будь ласка, добре зберігайте його. Підтвердження про реєстрацію 
знадобиться вам під час надання довідки про місце проживання в інших 
установах. Просимо пред’явити його, зокрема, у відомстві у справах 
іноземців / центрі прийняття біженців.         

Довідка від надавача житла повинна містити такі дані: 

 прізвище й адресу надавача житла, а якщо він не є власником, - також 
прізвище власника, 
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 дату заселення, 
 адресу житла, 
 прізвища осіб, які мають бути зареєстровані.   

Формуляри для довідки від надавача житла ви знайдете на інтернет-сторінці 
громади або у відомстві з питань реєстрації.  

Як надавачі житла виступають, зокрема, орендодавці або уповноважені ними 
особи, до них належать також житлові управління. Друзі/знайомі/сім’ї, у яких ви 
розмістилися, також є надавачами житла.   

Якщо ви виїжджаєте з житла й заселюєтеся в іншому житлі, ви повинні 
впродовж 2 тижнів після заселення зареєструватися у відомстві з питань 
реєстрації за новим місцем проживання. Зніматися з обліку за старим місцем 
проживання не обов’язково.    

Якщо ви переїжджаєте з Німеччини до іншої країни або повертаєтеся до 
України, необхідно знятися з обліку у відомстві з питань реєстрації. Для цього 
не більше ніж за тиждень до й не більше ніж через 2 тижні після виїзду з житла 
знову зайдіть до відомства з питань реєстрації і зніміться з обліку або зніміться з 
обліку за допомогою звичайного або електронного листа.  


