Інформація для українських біженців у Німеччині
Чи маю я подавати клопотання про надання притулку в Німеччині?
Клопотання про надання притулку можна подати в будь-який час до будь-якого
відділення Федерального управління з питань міграції та біженців (BAMF). Подача
клопотання про надання притулку наразі не є обов’язковою для українських біженців у
Німеччині. Відповідно до §24 Закону про проживання, українські біженці можуть подати
заяву на отримання посвідки на проживання.
Я отримав(-ла) посвідку на проживання. Як довго я можу залишатися в Німеччині?
Якщо у вас є дозвіл на проживання відповідно до §24 Закону про проживання, наразі вам
дозволено перебувати в Німеччині протягом одного року. Однак у майбутньому цей
термін може бути продовжений Європейською Радою.
Чи повинен(-на) я жити в центрі первинного прийому біженців, якщо я подав(-ла)
прохання про надання притулку?
Після подачі заяви про надання притулку існує юридичний обов’язок проживати у центрі
первинного прийому біженців. Проте можна подати заяву на так званий дозвіл на
відпустку, щоб залишитися у родичів чи знайомих.
Чи повинен(-на) я проживати в державному або муніципальному пункті прийому
біженців, якщо я маю посвідку на проживання?
Ні, біженці з України, які не звернулися з клопотанням про надання притулку, не повинні
проживати в в пунктах прийому біженців. У цьому випадку ви також можете
розміститися приватним чином, у родичів або знайомих.
Як громадянин(-ка) України я в’їхав(-ла) до країни без візи та за біометричним
паспортом. Як я можу продовжити своє перебування в Німеччині?
Громадяни України можуть перебувати в Німеччині без візи на короткий термін до 90
днів кожні 180 днів за наявності біометричного паспорта.
Дозвіл на подальше перебування не більше ніж на 90 днів, як правило, можна отримати
у відповідних імміграційних органах. Подайте цю заяву до закінчення терміну
проживання, тобто не пізніше 90 днів після в’їзду. Як правило, відповідальним за
реєстрацію є орган, що опікується справами іноземців, в якому особа проживає. Якщо ви
перебуваєте в міському районі (Stadtkreis) або у великому районному місті (Großen
Kreisstadt), то орган, що опікується справами іноземців - це міська адміністрація
(Stadtverwaltung), а якщо ви перебуваєте в муніципалітеті, що входить до складу району
(kreisangehörige Gemeinde), це районне управління (Landratsamt).
Чи дозволено громадянам України працювати в Німеччині?
Так, громадянам України, які мають посвідку на проживання, дозволено працювати в
Німеччині та в усьому ЄС.
Чи отримують громадяни України, які проживають у Німеччині соціальні
виплати?

Іноземці, які фактично перебувають у Німеччині та мають дозвіл на проживання
відповідно до §24 Закону про проживання (AufenthG), мають право відповідно до §1 (1)
№ 3a Закону про пільги для шукачів притулку (AsylbLG) отримувати соціальні виплати
згідно із цим законом. Ви також маєте право на медичне страхування, яке покриває ваші
основні потреби. Ваші діти можуть ходити до школи в Німеччині.

