
 
 

 Станом на: 04/2021 

Пам’ятка для отримання візи з метою Єврейської імміграції 
 

1. Для подання заяви на отримання візи потрібно отримувати дату співбесіди.  
Отримання дати співбесіди проводиться в три кроки. 

 Реєстрація у системі бронювань Посольства у категорії „Дати співбесіди в особливому порядку“. Після успішного 

завершення реєстрації Ви отримаєте електронного листа з підтвердженням реєстрації та реєстраційним номером. Будь 

ласка, зареєструйте у цій категорії всіх членів родини, які планують разом з Вами переїзд до Німеччини (також і дітей віком 

до 18 років).  

 Письмовий запит щодо отримання дати співбесіди в особливому порядку на вказану у підтвердженні електронну адресу. 

Уважно ознайомтесь з інформацією, яку Ви отримаєте в електронному листі. 

 Після перевірки документів та передумов для надання Вам дати співбесіди в особливому порядку Ви отримаєте листа з 

датою та часом співбесіди. 

Всі особи, які вказані у Рішенні BAMF та мають отримати візу, повинні бути особисто присутні під час надання документів для 

отримання візи. 

Ваша співбесіда відбудеться у візовому відділі, що знаходиться у бізнес-центрі "101 Tower". Вам потрібно мати з собою захисну 

маску для обличчя. Без маски Вас не впустять у приміщення бізнес-центру.  

Не забутьте взяти з собою ще один додатковий документ (національний паспорт, водійські права тощо) для отримання перепустки 

на вхід до приміщень візового відділу в бізнес-центрі. 

Подальшу інформацію щодо отримання дати співбесіди Ви можете знайти на інтернет-сторінці Посольства Німеччини. 

 

2. Для отримання візи слід подати такі документи: 

•   1. Рішення про прийняття 
Рішення про прийняття по лінії Єврейської імміграції від BAMF. 

•   2. Закордонний паспорт 
У закордонному паспорті одного з батьків повинні бути внесені дані про дитину, якщо вона не має власного проїзного 

документа. 

•   3. Дві кольорові фотографії 
2 ідентичні фотографії паспортного формату (45х35 мм, фронтальна зйомка, без головного убору), зроблені протягом 

останніх 6 місяців, для кожної особи, у тому числі дітей. 

•   4. Нотаріальний дозвіл на виїзд неповнолітніх заявників 

У разі виїзду неповнолітніх дітей тільки з одним із батьків обов’язково слід пред’явити наступні документи:  

 нотаріально оформлену заяву іншого з батьків про згоду з виїздом дитини на постійне місце проживання до 

Німеччини з апостилем з перекладом німецькою мовою та нотаріально завірену копію цієї заяв; 

 оригінал свідоцтва про народження з апостилем, 

 офіційний переклад на німецьку мову з нотаріальним засвідченням підпису перекладача (свідоцтва та 

апостилю), 

 копії кожного документу – власне свідоцтва, апостилю і перекладу цих документів. 

•   5. Мовний сертифікат 
14-літні діти, які не подали сертифікати А-1 підчас подання анкети в рамках єврейської імміграції, мають надати при 

поданні документів на візу мовний сертифікат з німецької мови Гете-інституту щонайменше ступеню А-1, якщо при 

в’їзді до Німеччини їм виповнилося 15 років. 

•   6. Конверт Нової Пошти та заявка на доставку паспорта 
Прохання купити конверт (картон, формат А4) в одному з відділень «Нової Пошти», що знаходиться поблизу Вас, та 

принести з собою на співбесіду. У цьому конверті Ви отримаєте Ваш паспорт. Прохання завантажити на нашій інтернет-

сторінці, роздрукувати та заповнити заявку на отримання паспорта. Уважно та без помилок вкажіть у заявці номер 

відділення «Нової пошти» або адресу для доставки Вашого паспорта та отримувача. Якщо Ви уповноважуєте іншу особу 

для отримання Вашого документа, подайте також доручення разом з усіма документами. Для родини достатньо одного 

конверта. 

 

3. Всі особи, починаючи з 12 років, які вказані у дозволі, повинні бути особисто присутні під час надання 

документів на отримання візи у зв´язку із реєстрацією біометричних даних (відбитки пальців беруться у всіх 

заявників віком від 12 років). Будь ласка, зверніть увагу на те, що діти до 12 років мають теж бути присутніми 

при поданні заяв. 

 

4. Віза є національною, чинною для Німеччини для одноразового в’їзду протягом трьох місяців. Строки чинності візи 

вказані у візі. Віза не продовжується! Необхідно в´їхати до Німеччини не пізніше ніж за 2 тижні до закінчення строку 

чинності візи! Віза є безкоштовною. 

Заявники отримають візу згідно з § 23, пункт 2 Закону про перебування у Німеччині. 

 

УВАГА! 

Цей дозвіл дає Вам право лише на одноразовий прийом на постійне місце проживання у Федеративній Республіці 

Німеччина, та що можливість повторного в’їзду в рамках процедури прийому єврейських іммігрантів 

виключена, якщо надане одного разу право на перебування в країні втрачає свою чинність 

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&locationCode=kiew
https://kiew.diplo.de/ua-de/service/-/2380158
https://kiew.diplo.de/ua-uk/service/05-VisaEinreise/-/2346124

