Пам'ятка для громадян України
Інформація в цій Пам'ятці оновлена станом на 17 березня 2022 року. Додаткову інформацію
можна знайти на вказаних нижче веб-сайтах:
Germany4ukraine
Портал Нижньої Саксонії
Міністерство закордонних справ
Федеральне міністерство внутрішніх справ і батьківщини
Федеральне відомство у справах міграції і біженців
Вищевказані веб-сайти ви можете також знайти, натиснувши на головній сторінці Міністерства
внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/ на
український прапор. Там ви також зможете отримати додаткову інформацію, наприклад, щодо
компетентного відомства у справах іноземців у Нижній Саксонії.
В'їзд без візи
Будучи громадянином України, ви маєте право на тимчасове перебування в Німеччині без візи
максимум протягом 90 днів. Після цього, для перебування в Німеччині на законних підставах, у
вас також не вимагатимуть отримання дозволу на тимчасове проживання до 23 травня
2022 року. Таким чином після в'їзду в Німеччину ви можете спокійно подбати про подання до
відомства у справах іноземців заяви на отримання дозволу на тимчасове проживання.
Дозвіл на перебування
Європейський Союз прийняв рішення про спрощену процедуру надання захисту для українок і
українців. У зв'язку з цим відомство у справах іноземців може надати вам дозвіл на перебування
з метою тимчасового захисту відповідно до § 24 Закону «Про перебування іноземних громадян».
Наразі він чинний до 4 березня 2024 року. Якщо ви відповідаєте вимогам для отримання іншого
довгострокового дозволу на перебування, наприклад, для возз'єднання сім'ї, для навчання у
виші або кваліфікованої роботи, ви також можете подати заяву на його отримання у відомство у
справах іноземців після безвізового в'їзду. Для цього не потрібно проходити процедуру
отримання візи.
Статус біженця
Завдяки вказаній вище можливості отримання дозволу на перебування відповідно до § 24
Закону «Про перебування іноземних громадян» вам не потрібно подавати додаткову заяву про
надання статусу біженця.
Соціальні виплати
Якщо вам потрібна допомога, наприклад, їжа, житло, оплата опалення, одяг або медичне
обслуговування, ви можете отримати допомогу відповідно до Закону про надання соціальної
допомоги особам, які претендують на отримання статусу біженця. У разі хвороби надаються
медичні та стоматологічні послуги, необхідні для лікування гострих захворювань і больових
станів, в тому числі забезпечення ліками та перев'язувальними засобами. Щоб отримати цю
допомогу, необхідно звернутися до місцевого відділу соціального забезпечення. У разі потреби
в екстреній медичній допомозі ви можете звернутися безпосередньо до лікарні. У цьому випадку
оплата витрат здійснюватиметься пізніше в рамках законодавчих норм.

Працевлаштування
Під час перебування в Німеччині без візи ви не можете влаштуватися на роботу.
Працевлаштуватися ви можете після отримання дозволу на перебування відповідно до § 24
Закону «Про перебування іноземних громадян».

