Україна: в'їзд і захист у Німеччині (22.05.2022)
З 24.2.2022 Росія цілеспрямовано атакує військові об'єкти на Україні. З тих пір до нас надходить безліч запитів
на консультацію від людей з України з питань захисту в Німеччині. Ми хочемо спробувати відповісти на
найважливіші питання тут.

1. В'їзд до ЄС та Німеччини
Всі біженці з України, будь то українці, або громадяни третіх країн, можуть в'їжджати до Німеччини без візи. Це
діє заднім числом з дня початку війни і спочатку до 31.08.2022. Тому всі люди, які в'їхали або все ще
в'їжджають до Німеччини з України в цей період, знаходяться тут законно і не повинні боятися штрафів.

Додаткова інформація:

https://www.proasyl.de/hintergrund/aktuelle-informationen-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine/
https://handbookgermany.de/de/ukraine-info.html
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua

2. Перебування в Німеччині
Європейський Союз набув чинності Директиву ЄС про масовий приплив 3.3.2022. Тепер біженці з України
можуть отримати перебування відповідно до § 24. Він розрахований на один рік і може бути продовжений в
цілому на три роки. Це перебування дозволяє біженцям при необхідності отримати місце в загальному житлі, в
основному працювати і мати доступ до соціальних допомог та медичної допомоги.
Згідно з Міністерством внутрішніх справ, наступні особи можуть отримати посвідку на проживання відповідно
до § 24, які в'їхали до Німеччини після 24.02.2022 (або з візою максимум за 90 днів до цього):

* Громадяни України
* Особи без громадянства та громадяни інших третіх країн України, які користувалися
міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні
* Члени сімей перших двох зазначених груп осіб, навіть якщо вони не є громадянами України
За видачу посвідки на проживання відповідають Іноземні влади. Крім того, Федеральне міністерство внутрішніх
справ створило веб-сайт. Там можна зареєструватися в електронному вигляді і подати заявку на посвідку на
проживання. https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua

Громадяни третіх країн та іноземні студенти
Німеччина Німеччину дозволяється в'їжджати всім особам, які виїхали з України з 24.02.2022, і спочатку
перебувати в Німеччині без візи та посвідки на проживання до 31.08.2022. Втекли громадяни третіх країн,
наприклад студенти з України, не отримують посвідку на проживання відповідно до §24, якщо вони можуть
безпечно і постійно виїжджати в країну свого походження. Постійне невизначене повернення передбачається,
наприклад, в країнах Афганістану, Сирії та Еритреї. Ви можете отримати дозвіл на проживання тільки
відповідно до § 24, якщо виїзд/депортація в вашу країну неможливі. Студенти, які хочуть продовжити навчання
тут, в Німеччині, можуть дізнатися про можливості безпосередньо в коледжах.
Додаткова інформація:

https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/wp-content/uploads/2022/05/Informationssammlung-fuerDrittstaatsangehoerige.pdf
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/wp-content/uploads/2022/05/Informations-for-third-countrynationals.pdf
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/wp-content/uploads/2022/03/Drittstaat-Ukraine-En3.pdf

https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/wpcontent/uploads/2022/05/220414_zweites_La%CC%88nderschreiben_Umsetzung_Durchfu%CC%88hrungsbeschluss_R
einschrift.pdf

3. Прибуття та проживання в Баварії
Всі біженці з України, у яких вже є житло, повинні звернутися до місцевого управління у справах іноземців для
реєстрації. Біженці, які потребують житла, повинні зареєструватися в одному з ANKER центрів Баварії і
зареєструватися там. Звідти вони будуть передані в інший штат, або в Баварію, в округ або вільне від округів
місто. Там вам дадуть місце в притулку для біженців. Тільки з реєстрацією біженці можуть отримати посвідку
на проживання, дозвіл на роботу і соціальні допомоги.

Люди з обмеженими
Люди з обмеженими можливостями, які втекли з України, можуть мати потреби в захисті, специфічні для
інвалідності. У цьому ми вказуємо на веб-сторінку www.hilfsabfrage.de

4. Подача заяви про надання притулку
Біженці з України не повинні поспішати з подачею заяв про надання притулку і спочатку скористатися
посвідкою на проживання відповідно до § 24. Це дасть вам все необхідне забезпечення. В окремих випадках
заява про надання притулку може мати сенс. Ми рекомендуємо біженцям з України заздалегідь
проконсультуватися з консультаційними бюро або адвокатами для Міністерстві з міграційного права, щоб
дізнатися про їх індивідуальні можливості. Ви можете заздалегідь дізнатися про хід процедури притулку, а
також про свої права та обов'язки.
Додаткова інформація:

https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/aslywegweiser/

5. Українці які, вже проживають в Баварії
Відповідно до вказівки Міністерства внутрішніх справ Німеччини від 14 березня 2022 року громадяни України,
які вже проживали в Німеччині до 24.02.2022, також можуть подати заявку на перебування відповідно до §24,
якщо:
• у вас вже є дозвіл на проживання, і цей вид на проживання не може бути продовжений, наприклад, через те,
що вимоги більше не існують
• у вас є Duldung, і попередня причина Duldung усунена
Особи, що володіють Duldung через незрозумілою особистості, спочатку не можуть скористатися цією схемою.
Ми рекомендуємо вам звернутися в консультаційний центр або до адвоката і проконсультуйтеся.
Додаткова інформація:

https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/wpcontent/uploads/2022/05/220414_zweites_La%CC%88nderschreiben_Umsetzung_Durchfu%CC%88hrungsbe
schluss_Reinschrift.pdf

