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Я біженець з району бойовиз дій в Україні, та наразі пербуваю в Саксонії-Ангалт
у друзів або родичів. Чи потрібно мені зареєструватися у відповідних органах?

Так.  Зареєструйте будь ласка ваше місце проживання у відповідних міграційних
службах. Мінграційні служби на федеральній землі Саксонія-Ангалт прикріплені
до районів або міст. Список з контактами ви можете знайти за посиланням
(LINK). Міграційну службу яка відповідає за ваш регіон, ви також можете знайти
на сторінці федеральної міграційної служби (Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge), увівше важе місто в пошуковуму полі.

Чи потрібно мені реєструватися в лагері для біженців?
Якщо ви в’їхали з біометричним паспортом або шенген візою, ви для початку
можете офіційно перебувати 90 днів. Якщо цей час слине, Ви можете запросити
у відповідній міграційній службі право на перебуваня на подальші 90 днів. Для
цього вам НЕ потрібно переходити в лагер для біженців.
Більше того, наразі ми перевіряємо, чи можуть громадянини України отримати
ВМЖ для тимчасового захисту відповідно до розділу 24 Закону про проживання.
Такий документ буде дійсний 1 рік. Передумова цьому, якщо парламент ЄС
приймене відповідне рішення, що ймовірно буде вже на цьому тижні. І в цьому
випадку вам не потрібно подавати заяву на притулок (Asyl - азюл)

Чи можу я отримати фінансову допомогу?

Якщо ви – після відповідного рішення ЄС – тимчасовий захист (відповідно до
розділу 24 Закону про проживання), ви маєте право на отримання допомоги
відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку, якщо ви не в змозі
забезпечити собі життя власними коштами.
До прийняття цього рішення Саксонія-Ангальт вирішила, що громадяни України,
які втекли із зони бойових дій, можуть також отримувати підтримку відповідно
до Закону про пільги для шукачів притулку протягом перехідного періоду, коли
не було тимчасового захисту (відповідно до розділу 24 Закону про проживання).
можливо.
Якщо ви подали заяву про надання притулку (що не є обов’язковим – див.
вище), ви також маєте право на отримання пільг відповідно до Закону про
пільги для шукачів притулку.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з районом або містом, в якому ви
перебуваєте.

https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/auslaenderbehoerden/
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/


Я втік із української зони бойових дій і зараз перебуваю в
Саксонії-Ангальт. На жаль, у мене тут немає друзів чи знайомих, які могли
б мене прийняти. Де я можу зараз зупинитися?

Земля Саксонія-Ангальт надає перше центральне тимчасове житло для
проживання українських біженців з війни, для яких немає іншого варіанту
проживання (наприклад, у друзів, родичів чи в муніципалітеті). Це готель
Ambiente, Gröperstraße 88, 38820 Halberstadt. Перевіряється, чи можна створити
додаткові потужності в короткостроковій перспективі на додаток до існуючих
варіантів розміщення – як у державі як першій (проміжній) точці контакту, так і в
муніципалітетах.

Я проживаю в Саксонії-Ангальт і хотів би прийняти членів сім'ї, які все ще
перебувають в Україні. Чи можливо це і що потрібно враховувати?

Якщо члени вашої сім’ї мають біометричний паспорт, вони можуть в’їхати в
Шенгенську зону (наприклад, Польщу, Словаччину, Угорщину) без візи на термін
до 90 днів і вільно пересуватися. Це також включає подальшу подорож до
Німеччини.

Громадянам України, які не мають біометричного паспорта, зазвичай для в’їзду
в країну з метою відвідування потрібна шенгенська віза.
У зв’язку з нинішньою ситуацією, така віза у виняткових випадках може бути
подана також у німецьких дипломатичних представництвах у сусідніх з Україною
країнах. Більше інформації про це можна знайти на сайті Федерального
міністерства закордонних справ, також українською.
Члени сім'ї, які в'їжджають до Німеччини без візи, можуть проживати з вами. Те
ж саме стосується членів сім’ї, які планують в’їхати в країну за шенгенською
візою. Будь ласка, переконайтеся, що люди, які проживають з вами,
зареєструвалися в імміграційних органах, відповідальних за місцем вашого
проживання.
Aktuelle Situation in der Ukraine - Auswärtiges Amt (auswaertiges-amt.de)

До Саксонії-Ангальт я приїхав за візою ще до війни. Тепер моя віза
закінчується. Чи можу я продовжити своє право на проживання?
Після закінчення терміну дії вашої візи ви можете подати заяву на отримання
дозволу на проживання ще на термін до 90 днів у відповідальній за вас
міграційній службі.

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/UKR?openAccordionId=item-2513228-2-panel


Я маю біометричний український паспорт і тому зміг в’їхати в країну без
візи на короткий термін до 90 днів. Тепер 90 днів майже закінчилися. Чи
можу я продовжити своє право на проживання?
Ви можете подати заяву на отримання дозволу на проживання на термін до 90
додаткових днів у відповідальному за вас міграційному офісі.


