Інформація для громадян України та інших країн
Актуалізація інформації (3.3.2022)

Правила в’їзду та перебування в ЄС
• Громадяни України мають право на безвізовий в'їзд до ЄС строком до
90 днів за умови наявності біометричного паспорта
• Наприкінці цього строку можна оформити запит на тимчасове
проживання, яке триває ще 90 днів (німецький закон про тимчасове
проживання — “Aufenthaltsgesetz“ (AufenthG) – § 7 Abs. 1 S. 3)
Правила під час тимчасового/безвізового перебування
• Німеччина не надає державну фінансову підтримку за таких умов
• Тільки особи, які сильно хворіють чи мають особливі медичні потреби
мають право на державну фінансову підтримку від відділу соціальних
послуг (німецький закон про соціальні послуги — “Sozialgesetzbuch“
(SGB) – § 23 Abs. 3 SGB XII)
• Як правило, цю державну фінансову підтримку можна отримати лише
на один місяць. Окрім того, загальна сума досить низька (для
забезпечення їжею, одягом, а також оренди та доступу до платної
медицини, її недостатньо для вагітних)
• Такі особи не мають права працювати
На які види тимчасового проживання можна подати запит?
1. Клопотання про надання дозволу на тимчасове проживання для
“тимчасового захисту” (§ 24 AufenthG)
2. Клопотання про надання дозволу на тимчасове проживання через
термінові гуманітарні причини (війна у країні проживання) (§ 25 Abs. 4
S. 1 AufenthG)
3. Клопотання про надання дозволу на тимчасове проживання через
заборону зовнішніх переміщень (§ 25 Abs. 3 AufenthG)
Правила щодо описаних вище видів запитів

• Щодо пунктів 2 і 3: До рішення клопотання отримуєте посвідчення про
тимчасове проживання (“Fiktionsbescheinigung”). Працювати в такому
випадку дозволено. Якщо ви подавали запит на надання дозволу на
тимчасове проживання через термінові гуманітарні причини (§ 25 Abs.
3 AufenthG), то маєте право на державну фінансову підтримку (Закон
про фінансову підтримку біженців — “Asylbewerberleistungsgesetz”
(AsylblG)). Якщо клопотали про надання дозволу на тимчасове
проживання через заборону зовнішніх переміщень (§ 25 Abs. 4
AufenthG), ви можете отримати підтримку від відділу для безробітних
(“Jobcenter”)
• Щодо пункту 1: Хто може подати запит про “тимчасовий захист (§ 24
AufenthG)?
•

Українці/Українок, які втікали з 24.2.2022 (може бути, що Німеччина
включить також таких, які втікали вже раніше)

•

Ті люди із інших країн та люди без громадянства, які також тікали з
24.2.2022 і не можуть їхати до них рідних країн. Вони або повинні
бути офіційно признаними біженцями або знаходяться в процесі
клопотання про отримання притулку. Якщо у них є посвідчення про
тимчасове проживання в Україні, то таке також діє

•

Сім'ї вище описаних груп мають право отримувати “тимчасовий
захист”. Рахуються подружжя або партнери/партнерки, підліткові
діти, та ті родичі які безпосередньо залежать від вище описаних
осіб

•

Увага: Особи, які вчилися чи працювали в Україні та не мають
посвідчення про проживання в Україні, можуть в'їжджати в
Німеччину, але німецький уряд очікує, що вони “добровільно” їдуть
у них рідні країни

•

Дозвіл діє протягом трьох рік максимально

•

Вас можуть евакуювати в інші области та міста, тобто Ви не
можете самі вирішувати де хочете мешкати. Тільки у надзвичайних
випадках, якщо потрібен особливого захисту, можна не переїхати

•

Існує право на державну фінансову підтримку (AsylblG)

•

Працювати можна

•

Якщо працюєте, маєте право на отримання фінансової
(“соціальної”) підтримки для дітей та сімей

•

Після 15 місяців і безробітні мають право на отримання фінансової
(“соціальної”) підтримки для дітей та сімей

•

Якщо одружений чоловік/одружена жінка та підліткові діти
знаходяться в інших країн Європи чи третіх країн, вони можуть
приїхати без особливих вимагань. Тобто показати свій фінансовий
статус або паспорт не треба

•

Інші родичі можуть приїхати тільки, коли існують особливі причини

Клопотання про отримання притулку
За можливості, подбайте про те, щоби не клопотати про притулок. Якщо ви
попросите надати вам притулок, ви не зможете подорожувати протягом певного
часу. Вам доведеться жити у державних гуртожитках та ви не зможете
працювати аж до 9 місяців.
Нині влада Німеччини не вирішує такі питання для біженців з України. Поки що
невідомо, коли такі рішення будуть прийняті. Процес прийняття та ухвалення
рішень зазвичай триває досить довго. Ви можете мати не більше за 200 євро.
Вас можуть евакуювати в інші міста, тобто ви не можете залишитися в Бремені.
Зараз пересилають українських біженців у Носторф-Горст в області
Мекленбург-Форпоммерн, Бохум в області Північна Рейн-Вестфалія та
Деґґендорф в області Баварія.

