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Identity Card 

Die ukrainische ID-Karte wird als Passersatz zeitlich befristet bis zum 23. Februar 2023 anerkannt.  

 

Aufenthalt in Deutschland 

Ukrainische Staatsangehörige, die ein nationales Visum oder bereits einen Aufenthaltstitel 
besitzen, können wie gewohnt einen Aufenthaltstitel beantragen bzw. verlängern. 
Ukrainische Staatsangehörige, die visumsfrei für einen Kurzaufenthalt nach Deutschland 
eingereist sind, können nach Ablauf der 90 Tage eine Aufenthaltserlaubnis für einen weiteren 
Aufenthalt von 90 Tagen bei der Ausländerbehörde einholen und sich zunächst bis zum 23. 
Mai 2022 auch ohne Visum oder Aufenthaltserlaubnis legal und rechtmäßig in Deutschland 
aufhalten. 

Der Pass ist abgelaufen / nicht gültig 

Wenn Ihr Reisepass bald abläuft oder Sie keinen gültigen Pass/Passersatz haben, müssen Sie 
sich umgehend an die Botschaft der Ukraine in Berlin wenden. Momentan werden 
abgelaufene ukrainische Reisepässe in der ukrainischen Botschaft handschriftlich verlängert. 
Dabei werden auch die Daten der Kinder und die Lichtbilder der Kinder in die Pässe der Eltern 
eingefügt. Diese Ergänzungen werden von den deutschen Behörden nur anerkannt, wenn sie 
zusätzlich mit einem konsularischen Siegel oder Stempel ausgestattet sind. 

Kontaktdaten Botschaft: 10117 Berlin, Albrechtstrasse 26, Telefon +49 30 288 871 28. 
Öffnungszeiten Montag  bis Freitag 08.45 - 13.00 und 14.00 - 18.00 Uhr 

 

Pass verloren oder nicht dabei 

Die ukrainische Botschaft oder eines der ukrainischen Konsulate in Deutschland können Ihnen 
eine Bescheinigung über Ihre Identität oder sogar einen neuen Ausweis / Pass ausstellen. Die 



Adressen finden Sie auf auswaertiges-amt.de. An anderer Stelle ist vermerkt, man solle sich 
an das zuständige Ausländeramt wenden, wenn man Passersatzpapiere beantragen will. 

 
Briefkasten beschriften 
Ihre Aufenthaltsberechtigung  und die Post der deutschen Behörden wird Ihnen per Post  
geschickt. Sie müssen daher ihren Briefkasten mit ihrem Namen beschriften. 
 
Hilfe für Schwangere 
Schwangere Frauen erhalten eine zusätzliche finanzielle Unterstützung. Die Sozialarbeiter im 
Rathaus helfen Ihnen bei der Beantragung., 
 
Fest am 15 Mai 
Am Sonntag, den 15 Mai, findet von 11 Uhr bis 18 Uhr rund um das Rathaus ein großes Fest 
statt, zu dem Sie herzlich eingeladen sind. 
 
Link Whatsapp Gruppe 
 

 
 
 
Disclaimer: 
Wir bekommen diese Informationen aus verschiedenen Quellen. Wir können daher nicht in jedem Fall 
überprüfen, ob die Informationen aktuell und richtig sind und schließen daher eine Haftung für 
Aktionen aus, die aufgrund unserer Informationen vorgenommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



формація № 3 для наших 
українських гостей  
у Wennigsen 
 
11.05.2022 
 
 
 
 
 
ідентифікаційна картка 
 
ID-картка України визнається замінником паспорта на обмежений термін до 23 лютого 
2023 року 
 

 

Проживання в Німеччині 

Громадяни України, які мають національну візу або вже мають посвідку на проживання, 
можуть подати заяву або продовжити дозвіл на проживання, як зазвичай. Громадяни 
України, які в’їхали в Німеччину без візи на короткочасне перебування, можуть після 
закінчення 90 днів отримати посвідку на проживання для подальшого перебування на 
90 днів від імміграційних органів і можуть легально та законно переїхати до Німеччини 
до 23 травня 2022 року. , навіть без візи чи посвідки на проживання зупинити 
Німеччину. 

 

Термін дії перепустки закінчився/недійсний 

Якщо термін дії вашого паспорта закінчується або у вас немає дійсного 
паспорта/замінника паспорта, ви повинні негайно звернутися до Посольства України в 
Берліні. Наразі прострочені українські паспорти оновлюються вручну в посольстві 
України. Дані дітей та фотографії дітей також вносяться в паспорти батьків. Ці додатки 
визнаються владою Німеччини лише в тому випадку, якщо вони додатково оснащені 
консульською печаткою або штампом. 

Контактні дані посольства: 10117 Берлін, Альбрехтштрассе 26, телефон +49 30 288 871 
28. Графік роботи з понеділка по п’ятницю з 8.45 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 



аспорт втрачений або відсутній 

Посольство України або одне з консульств України в Німеччині може видати вам свідоцтво про 
вашу особу або навіть нове посвідчення особи/паспорт. Адреси можна знайти на auswaertiges-
amt.de. В іншому місці зазначається, що вам слід звернутися до відповідального іміграційного 
офісу, якщо ви хочете подати заявку на заміну паспорта. 

 

Маркування поштової скриньки 

Ваш дозвіл на проживання та лист від німецької влади будуть надіслані вам поштою. Тому ви 
повинні позначити свою поштову скриньку своїм іменем. 

 

Допомога вагітним жінкам 

Вагітні отримують додаткову фінансову підтримку. Соціальні працівники в ратуші допоможуть 
Вам із заявкою. 

 

Свято 15 травня 

У неділю, 15 травня, з 11.00 до 18.00 відбудеться велике свято біля ратуші, на яке вас щиро 
запрошують. 

 

WhatsApp 

 

 

 

 

Відмова від відповідальності: 

Цю інформацію ми отримуємо з різних джерел. Тому ми не завжди можемо 
перевірити, чи інформація є актуальною та правильною, і тому виключаємо 
відповідальність за дії, вжиті на основі нашої інформації. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


