
(D)

• Sofern Sie als ukrainischer Flüchtling im Landkreis Märkisch-
Oderland Ihren Wohnsitz nehmen wollen, melden Sie sich bitte 
unter folgender E-Mail-Adresse an: abh@landkreismol.de. 
Übersenden Sie bitte eine Kopie Ihres Reisepasses mit allen 
bedruckten Seiten.

• Sofern Sie als ukrainischer Flüchtling im Landkreis Märkisch-
Oderland Ihren Wohnsitz nehmen wollen, melden Sie sich bitte 
unter folgender E-Mail-Adresse an: abh@landkreismol.de. 
Übersenden Sie bitte eine Kopie Ihres Reisepasses mit allen 
bedruckten Seiten.

(UA)

• Якщо Ви є українським біженцем і бажаєте оселитися в 
окрузі Меркіш-Одерланд, будь ласка, зареєструйтеся за 
наступною електронною адресою: abh@landkreismol.de. 
Будь ласка, надішліть копію свого паспорта з усіма 
сторінками, де є відмітки.

• Якщо Ви є українським біженцем і бажаєте оселитися в 
окрузі Меркіш-Одерланд, будь ласка, зареєструйтеся за 
наступною електронною адресою: abh@landkreismol.de. 
Будь ласка, надішліть копію свого паспорта з усіма 
сторінками, де є відмітки.



(D)

• Sie erhalten einen Termin zur Aushändigung einer Anlaufbescheinigung per E-
Mail. Sollten Sie im Landkreis Märkisch-Oderland Ihren Wohnsitz nehmen 
wollen, ist dies unter folgenden Voraussetzungen möglich: 1) eigene 
Unterkunft oder 2) Arbeitsplatz / Arbeitsangebot oder 3) Verwandtschaft 1. 
Grades mit Wohnsitz im Landkreis Märkisch-Oderland (Eltern, Ehepartner, 
minderjährige Kinder) - Bitte bringen Sie entsprechende Nachweise mit.

• Sie erhalten einen Termin zur Aushändigung einer Anlaufbescheinigung per E-
Mail. Sollten Sie im Landkreis Märkisch-Oderland Ihren Wohnsitz nehmen 
wollen, ist dies unter folgenden Voraussetzungen möglich: 1) eigene 
Unterkunft oder 2) Arbeitsplatz / Arbeitsangebot oder 3) Verwandtschaft 1. 
Grades mit Wohnsitz im Landkreis Märkisch-Oderland (Eltern, Ehepartner, 
minderjährige Kinder) - Bitte bringen Sie entsprechende Nachweise mit.

(UA)

• На електронну пошту Ви отримаєте довідку про початок реєстрації. Якщо 
Ви хочете поселитися в окрузі Меркіш-Одерланд, це можливо за таких 
умов: 1) власне житло або 2) Робота / пропозиція роботи або 3) Родичі 
першого ступеня, які проживають в окрузі Меркіш-Одерланд (батьки, 
подружжя, неповнолітні діти) - Будь ласка, візьміть із собою відповідні 
докази, щодо вище вказаних умов.

• На електронну пошту Ви отримаєте довідку про початок реєстрації. Якщо 
Ви хочете поселитися в окрузі Меркіш-Одерланд, це можливо за таких 
умов: 1) власне житло або 2) Робота / пропозиція роботи або 3) Родичі 
першого ступеня, які проживають в окрузі Меркіш-Одерланд (батьки, 
подружжя, неповнолітні діти) - Будь ласка, візьміть із собою відповідні 
докази, щодо вище вказаних умов.



(D)

• Die weitere Registrierung erfolgt durch die Zentrale Ausländerbehörde des 
Landes Brandenburg. Hierzu werden Sie mit der Anlaufbescheinigung einen 
Termin erhalten, den Sie zwingend wahrnehmen müssen. Haben Sie den 
Termin wahrgenommen, melden Sie sich bitte erneut per E-Mail unter 
abh@landkreismol.de und übersenden eine Kopie/Foto des 
Ankunftsnachweises.

• Die weitere Registrierung erfolgt durch die Zentrale Ausländerbehörde des 
Landes Brandenburg. Hierzu werden Sie mit der Anlaufbescheinigung einen 
Termin erhalten, den Sie zwingend wahrnehmen müssen. Haben Sie den 
Termin wahrgenommen, melden Sie sich bitte erneut per E-Mail unter 
abh@landkreismol.de und übersenden eine Kopie/Foto des 
Ankunftsnachweises.

(UA)

• Подальша реєстрація здійснюється Центральним імміграційним 
управлінням землі Бранденбург. У довідці про початок реєстрації буде 
вказана дата співбесіди, на яку Ви повинні прийти. Після реєстрації у 
центральному управлінні, будь ласка, зв’яжіться з нами ще раз 
електронною поштою за адресою abh@landkreismol.de і надішліть 
копію/фото документу, який Ви отримаєте в центральному управлінні .

• Подальша реєстрація здійснюється Центральним імміграційним 
управлінням землі Бранденбург. У довідці про початок реєстрації буде 
вказана дата співбесіди, на яку Ви повинні прийти. Після реєстрації у 
центральному управлінні, будь ласка, зв’яжіться з нами ще раз 
електронною поштою за адресою abh@landkreismol.de і надішліть 
копію/фото документу, який Ви отримаєте в центральному управлінні .



(D)
• Sie erhalten erneut einen Termin bei der Ausländerbehörde Märkisch-Oderland per E-Mail zur 

Aufnahme des Aufenthaltstitels und Aushändigung einer Fiktionsbescheinigung als vorläufiges 
Dokument. Diese ist mit Ihrem Reisepass mitzuführen. Sie können mit dieser Bescheinigung 
bereits arbeiten. Ihr Wohnsitz ist zunächst auf den Landkreis Märkisch-Oderland beschränkt. 

• Sie erhalten erneut einen Termin bei der Ausländerbehörde Märkisch-Oderland per E-Mail zur 
Aufnahme des Aufenthaltstitels und Aushändigung einer Fiktionsbescheinigung als vorläufiges 
Dokument. Diese ist mit Ihrem Reisepass mitzuführen. Sie können mit dieser Bescheinigung 
bereits arbeiten. Ihr Wohnsitz ist zunächst auf den Landkreis Märkisch-Oderland beschränkt. 

(UA)

• Ви знову отримаєте електронною поштою запис на прийом у міграційний відділ Меркіш-
Одерланда, щоб подати заяву на дозвіл на проживання. Спочатку Ви отримаєте 
тимчасове посвідчення на легальне перебування в країні . Посвідчення та свій паспорт 
Ви повинні завжди носити з собою. Вже з цим тимчасовим посвідченням на легальне 
перебування можна вести в Німеччині самостійну комерційну діяльність або працювати 
як найманий працівник. Ваше місце проживання спочатку обмежується округом Меркіш-
Одерланд.

• Ви знову отримаєте електронною поштою запис на прийом у міграційний відділ Меркіш-
Одерланда, щоб подати заяву на дозвіл на проживання. Спочатку Ви отримаєте 
тимчасове посвідчення на легальне перебування в країні . Посвідчення та свій паспорт 
Ви повинні завжди носити з собою. Вже з цим тимчасовим посвідченням на легальне 
перебування можна вести в Німеччині самостійну комерційну діяльність або працювати 
як найманий працівник. Ваше місце проживання спочатку обмежується округом Меркіш-
Одерланд.



(D)

• Sobald Ihr Anspruch auf den Aufenthaltstitel positiv geprüft wurde, erfolgt 
die Bestellung der Aufenthaltserlaubnis (ID-Card) bei der Bundesdruckerei. 
Die Herstellung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie erhalten per E-
Mail einen Termin, sobald Ihre Aufenthaltserlaubnis zur Abholung bereit 
liegt. Sie brauchen keinen eigenen Termin dazu buchen.

• Sobald Ihr Anspruch auf den Aufenthaltstitel positiv geprüft wurde, erfolgt 
die Bestellung der Aufenthaltserlaubnis (ID-Card) bei der Bundesdruckerei. 
Die Herstellung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie erhalten per E-
Mail einen Termin, sobald Ihre Aufenthaltserlaubnis zur Abholung bereit 
liegt. Sie brauchen keinen eigenen Termin dazu buchen.

(UA)

• Як тільки Ваше право на дозвіл на проживання буде підтверджено, 
дозвіл на перебування (ID- Картка) буде замовлена у федеральній 
друкарні. Виготовлення може зайняти деякий час. Ви отримаєте запис 
на отримання ID- Картки електронною поштою, щойно вона буде 
готова. Вам не потрібно самостійно записуватися на прийом.

• Як тільки Ваше право на дозвіл на проживання буде підтверджено, 
дозвіл на перебування (ID- Картка) буде замовлена у федеральній 
друкарні. Виготовлення може зайняти деякий час. Ви отримаєте запис 
на отримання ID- Картки електронною поштою, щойно вона буде 
готова. Вам не потрібно самостійно записуватися на прийом.



(D)

• Bitte informieren Sie die Ausländerbehörde per E-Mail unter 
abh@landkreismol.de, wenn Sie planen umzuziehen, 
längerfristig oder dauerhaft in die Ukraine zurückzukehren oder 
bei der Geburt eines Kindes. Sie erhalten dann Informationen 
zum weiteren Ablauf.

• Bitte informieren Sie die Ausländerbehörde per E-Mail unter 
abh@landkreismol.de, wenn Sie planen umzuziehen, 
längerfristig oder dauerhaft in die Ukraine zurückzukehren oder 
bei der Geburt eines Kindes. Sie erhalten dann Informationen 
zum weiteren Ablauf.

(UA)

• Будь ласка, повідомте міграційний відділ електронною 
поштою abh@landkreismol.de, якщо Ви плануєте переїхати з 
району Меркіш-Одерланд, повернутися в Україну на 
тривалий період або у разі народження дитини. Ви 
отримаєте інформацію про те, як діяти далі.

• Будь ласка, повідомте міграційний відділ електронною 
поштою abh@landkreismol.de, якщо Ви плануєте переїхати з 
району Меркіш-Одерланд, повернутися в Україну на 
тривалий період або у разі народження дитини. Ви 
отримаєте інформацію про те, як діяти далі.


