Інформаційна довідка про в'їзд, перебування та розміщення
біженців з України

Загальна інформація
Для спрощення ситуації відповідно до закону про перебування в Німеччині, поки органи
у справах іноземців не видадуть дозвіл на проживання відповідно до статті 24(§ 24
AufenthG), Федеральне міністерство внутрішніх справ видало ухвалу про тимчасове
звільнення від вимоги про дозвіл на перебування для іноземних громадян, які
проживають в Україні або в'їхали на територію України внаслідок війни
(Постанова про проживання в Україні – UkraineAufenthÜV), яка була опублікована у
«Федеральній газеті» 8 березня 2022 року та набуде чинності 9 березня 2022 року. В
результаті особи, які приїхали до Німеччини з України (громадяни України та інші
громадяни третіх країн), тимчасово звільняються від вимоги про дозвіл на проживання
та можуть отримати дозвіл на проживання, як тільки законодавство набуде чинності.
Відповідно до розділу 2 цього законодавства тимчасово звільняються від необхідності
отримання посвідки на проживання наступні категорії осіб:


Іноземці, які перебували в Україні 24 лютого 2022 року та в'їхали на територію
Німеччини без посвідки на проживання. Крім цього, ті, хто в'їде на територію
України до закінчення терміну дії ухвали (§ 2, пункт 1). Це звільнення
поширюється як на безвізових, так і іноземних громадян, які мають візу для
України. І тут національність зацікавленої особи немає значення.



Українці, які мали місце проживання в Україні на 24 лютого 2022 року, але не
перебували в цей час в Україні. Це також стосується біженців, визнаних там за
Женевською конвенцією.



Українці, які вже легально проживали в Німеччині на 24 лютого 2022 року, без
документа, необхідного для довгострокового проживання (стаття 2 (3)).

Звільнення від вимоги про дозвіл на проживання застосовується заднім числом до 24
лютого 2022 року (§ 2, пункт 4). Розділ 3 постанови регулює можливість подання заяви
на отримання посвідки на проживання у Німеччині. Термін дії регламенту обмежено до
23 травня 2022 року.
Примітка: право клопотати про надання притулку зберігається за всіма біженцями з
України.
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Реєстрація
Першим кроком є реєстрація в меріях міст та громад (Einwohnermeldeamt/Rathaus).
Прийняті біженці також повинні зареєструватися у відповідних імміграційних органах
(Ausländerbehörde) на наступному етапі. Реєстрація обов'язкова для можливого
отримання соціальної допомоги та для легального проживання.
В окрузі Хайденхайм є три імміграційні управління (див. таблицю нижче). У місті Гінген
для біженців, які знайшли там житло та в районному управлінні Хайденхайма для
біженців, що проживають у Хайденхаймі та інших 9 містах та громадах округу:
Kontaktdaten der drei Ausländerbehörden/ імміграційні органи im Landkreis
Heidenheim:


Stadt Heidenheim
E-Mail:
auslaenderwesen@heidenheim.de
Telefon:
07321/327-3320



Stadt Giengen
E-Mail:
auslaenderbehoerde@giengen.de
Telefon:
07322/952-2330



Landratsamt Heidenheim
E-Mail:
auslaenderbeheorde@landkreis-heidenheim.de
Telefon:
07321/321-2226

Як тільки біженці особисто видаються імміграційним властям, їм видається так звана
довідка про реєстрацію (Vorsprachebescheinigung). Це є доказом візиту до імміграційних
органів, а також є підставою для отримання допомоги та медичного обслуговування.
Крім того, після реєстрації біженці отримують так зване стартове свідоцтво
(Anlaufbescheinigung).
Заява на соціальні виплати (матеріальна підтримка)
Біженці з України можуть подати заяву на отримання фінансової допомоги відповідно
до Закону про допомогу для осіб, які шукають притулку (допомоги на проживання,
витрати на проживання/оренду, медичну допомогу, посібники на освіту) до відділу
соціального забезпечення та інтеграції районного управління Хайденхайма
(Fachbereich Soziale Sicherung und Integration/Landratsamt Heidenheim). Заявні
документи можна отримати у цих офісах.
З питань в екстрених випадках або для подання заявки звертайтесь:
Kontaktdaten Asylbewerberleistungsbehörde/ Управління посібників для тих, хто
шукає притулку Landratsamt Heidenheim:
E-Mail:
Telefon:

asylbewerberleistungen@landkreis-heidenheim.de
07321/321-2123
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Медичне забезпечення/Коронавірус
Відповідно до регламенту тестування на SARS-CoV-2 (Corona) біженці з України мають
право на безкоштовний тест на PoC-антиген. Його можна зробити у офіційних центрах
тестування (Testzentrum) округу Хайденхайм.
Втікачі також мають право на вакцинацію від коронавірусу.
Ці варіанти також є для людей, які не застраховані в рамках обов'язкового медичного
страхування.
Якщо у вас є які-небудь питання на згадані теми, будь ласка, звертайтеся:

Kontaktdaten Gesundheitsamt/відділ охорони здоров'я:
E-Mail:
Telefon:

gesundheitsamt@landkreis-heidenheim.de
07321/321-2606

Огляд центрів тестування громадян на коронавірус:
Website:

https://www.info-corona-lrahdh.de/startseite

Додаткова інформація та контакти:
Наступні додаткові контакти та офіси завжди доступні для допомоги або запитань:






ukrainehilfe@landkreis-heidenheim.de або по телефону гарячої лінії
07321 321-3000.
Докладну інформацію з усіх згаданих питань також можна знайти за адресою
https://integreat.app/lkheidenheim/de. Існує також можливість завантаження
відповідної програми Integreat прямо на ваш смартфон. Програма Integreat в
даний час перекладається українською мовою і має бути доступна найближчим
часом.
Додаткову інформацію можна знайти в розділі найпоширеніших питань
Міністерства юстиції та міграції землі Баден-Вюртемберг:
https://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Auslaender+und+Fluechtlingspolitik/FAQ.
Питання та відповіді щодо в'їзду в країну з України є на
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faqliste-ukraine-krieg.html.
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