Інформація для українських біженців у Районі
Мюнхена – перебування
Питання щодо вашого перебування в Німеччині / Aufenthalt in Deutschland
Для біженців з України може бути виданий дозвіл на перебування для тимчасового захисту
згідно з § 24 Закону про проживання спершу на 2 роки терміном дії до 4 березня 2024 року. Є
можливість продовжити його ще на рік.
Це стосується головним чином таких людей:


Громадяни України, які мали постійне місце проживання або звичне місце проживання
в Україні станом на 24 лютого 2022 року, навіть якщо вони навіть якщо вони на той
момент тимчасово не перебували в Україні,



Біженці, визнані в Україні, та особи, які мають статус міжнародного захисту або
еквівалентний національний захист в Україні і станом на 24 лютого 2022 року
постійно проживали або мали звичне місце проживання в Україні, навіть якщо вони на
той момент тимчасово не перебували в Україні,



Члени їхніх сімей, які проживали разом у сім'ї та отримували фінансову підтримку
та/або знаходилися під доглядом або вони якимось іншим чином залежали (від вище
названих осіб);



Це також може стосуватися іноземців (незалежно від їхньої національності), які,
очевидно, легально проживали в Україні станом на 24 лютого 2022 року і не можуть
безпечно й тривало повернутися до своєї країни чи регіону походження (батьківщини).

Біженцям, які втекли з України і можуть удостовірити, що вони перебували в Україні 24 лютого
2022 року, дозволено перебувати на території федеративної республіки принаймні тимчасово
до 31 серпня 2022 року без наявності посвідки на тимчасове проживання. На період після 31
серпня 2022 року у Вас є можливість надолужити отримання посвідки на тимчасове
проживання.
Особи, які не мають права натимчасовий захист відповідно до § 24 Закону про проживання,
повинні в принципі продовжити подорож до своєї країни або регіону походження
(батьківщини). Це не впливає на право цих осіб звертатися за міжнародним захистом до
Федерального управління з міграції та біженців (BAMF).
Dazu bzw. zur Beratung können sie sich an ihre jeweilige Auslandsvertretung und/oder das BAMF
wenden. – Щодо цього або за консультацією Ви можете звернутися до свого дипломатичного
представництва за кордоном (консульства) та/або до Федерального управління з міграції та
біженців (BAMF)
Дозвіл на проживання видається як електронна посвідка на проживання (eAT).

Mariahilfplatz 17

81541 München

Telefon 089 6221-0

-2eAT видається лише за умови пред’явлення підтвердження особи, наприклад біометричного
паспорта чи української ID-картки, та здійсненої реєстрації (так звана реєстрація PIK). Якщо у
вас немає паспорта або документа, який замінює його, вам слід звернутися до свого
дипломатичного представництва за кордоном (консульства).
Перш ніж буде видано eAT, спочатку буде видано свідоцтво про подану заяву (тимчасове
посвідчення про право перебування або тимчасову довідку). Починати працевлаштування
дозволяється вже з моменту видачі цього свідоцтва з відміткою (щодо дозволу
працевлаштування) на ньому.
Дозвіл на проживання необхідно подавати до імміграційної служба (Ausländerbörde).
За біженців з України, які проживають в районі Мюнхена, відповідає імміграційна служба в
районному управлінні Мюнхена. Він розташований у філії за адресою
Ludmillastraße 26, 81543 München.
Тих, хто бажає подати заяву, просимо записатися на прийом до імміграційної служби. Будь
ласка, скористайтеся нашою онлайн сторінкою для попереднього запису на прийом.

Будь ласка, бронюйте лише одну зустріч на особу віком від 6 років. Підтвердження
зустрічі може зайняти кілька днів.
Будь ласка, візьміть із собою на прийом такі документи:


Підписана (і заповнена на сторінках з 1 по 2) заява про дозвіл на проживання або заява
про дозвіл на проживання для дітей віком до 18 років; Ви можете знайти це (формуляри
для цих заяв) на нашій домашній сторінці в розділі «Formulare und Merkblätter» Район
Мюнхена: послуги A - Z (www.landkreis-muenchen.de)



1 біометрична фотографія на паспорт (35х45мм), не старше 6 місяців, обов'язково



паспорт



за певних умов посвідка щодо проживання в Україні



за певних умов свідоцтво про реєстрацію або білий документ (Whitepaper) уряду
Верхньої Баварії/федеральної поліції



особистий візит для всіх осіб віком від 6 років обов'язковий

Додаткову інформацію про українських біженців в районі Мюнхена можна знайти на нашому
сайті:
www.landkreis-muenchen.de

