Україна - Інструкція щодо реєстрації в управлінні у справах іноземців
Федеральне

міністерство

внутрішніх

справ

видало

розпорядження

про

тимчасове звільнення від вимоги наявності дозволу на проживання для осіб,
які в’їхали у зв´язку з війною в Україні (Ukraine Residence Transitional
Ordonance - UkraineAufenthÜV). Іноземці, які перебували в Україні 24 лютого
2022 року та в’їхали на федеральну територію до закінчення дії цього
розпорядження, не маючи необхідного дозволу на довгострокове перебування
на федеральній території, звільняються до 23 травня 2022 року від вимоги
наявності дозволу на проживання. Те саме стосується громадян України, які
мали місце проживання чи звичайне місце проживання в Україні 24 лютого
2022 року, але на той момент тимчасово не перебували в Україні.
Українські біженці війни отримують захист на підставі Директиви Ради
Європейського Союзу (2001/55/EG) від 20 липня 2001 року. 4 березня 2022
року Рада прийняла необхідне рішення, для визначення наявністі масового
напливу вигнаних осіб. Переважна група людей має отримати юридично
забезпечене проживання в Німеччині без необхідності проходження процедури
надання притулку. У звязку з цим, управління у справах іноземців видає дозвіл
на проживання відповідно до §24 Закону про дозвіл на проживання.
Якщо українські біженці війни хочуть бути прийняті у Федеративній Республіці
Німеччина, необхідно зробити наступні кроки:
1. запис на прийом в управлінні у справах іноземців
2. прийом в управлінні у справах іноземців, подача заяви, розгляд права на
захист та видача довідки „Fiktionsbescheinigung“ (підтвердження про подання
заяви або „тимчасовий дозвіл на проживання“)
3. подача заяви до відділу соціального захисту населення після попереднього
запису (офіс AsylbLG в районному відділенні)
4. офіційна реєстрація з проходженням ідентифікації в управлінні у справах
іноземців
5. надання тимчасового дозволу на проживання згідно з § 24 AufenthG

У разі якщо перша реєстрація з ідентифікацією в центрі ANKER або у
Федеральній поліції вже відбулася, дозвіл на проживання може бути виданий
вже під час подачі заяви. Після видачі довідки „Fiktionsbescheinigung“ або
дозвілу на проживання, можливим є влаштування на роботу без попереднього
дозволу управління у справах іноземців.
Якщо українські біженці війни не мають дійсного біометричного паспорта,
офіційна реєстрація та ідентифікація мають пройти до подачі заяви.
Для прискорення процедури, бажано заздалегідь заповнити заяву (див.
нижче) та надіслати її до управління у справах іноземців разом із ксерокопією
біометричного паспорта (головна сторінка та штамп останнього в’їзду)


найкраще електронною поштою:auslaenderamt@landkreis-schwandorf.de



або в письмовій формі в районний офіс Швандорфа на адресу:
Landratsamt Schwandorf, Ausländeramt, Wackersdorfer Str. 80, 92421
Schwandorf

Будь ласка, вкажіть в заяві ваш номер телефону. Співробітники управління у
справах іноземців зв’яжуться з вами, щоб домовитися про зустріч. Було б
корисним,

якщо

б

німецькомовна

особа/перекладач

супроводжувала

українських біженців на зустріч.
Українські біженці війни, чия житлова ситуація з'ясована, також повинні стати
на облік(прописатись) у Einwohnermeldeamt. Відповідно до законодавства,
прописка має відбуватися лише після візиту до управління у справах іноземців.
У випадку з мешканцями екстреного притулку або децентралізованого
притулку, реєстрацію, як правило, здійснює адміністрація притулку.
Ми просимо вибачення за можливі затримки через високий попит та обмежену
потужність.
Тут Ви можете перейти безпосередньо до заяви: https://fms.landkreis-schwandorf.de/forms/findform?shortname=Auslaenderwesen_100&formtecid=2&areashortname=lks_sad_Internetform

