Ласкаво просимо до
Hімеччини!
Важлива інформація для
громадян України
Просимо вас надати про себе
таку інформацію:
прізвище
ім’я
дата народження
місце народження
дата в’їзду в Німеччину
місцезнаходження на даний час
вулиця, номер будинку, поштовий
індекс, місто
Наявність телефонного зв'язку,
наявність електронної пошти, якщо є.
Зверніть увагу важливо залишити
контакт особи, за допомогою якї
можна зв’язатися з запитаннями.
Телефон: 03433 241 1701
Ausländeramt des Landkreis Leipzig
Bahnhofstr.5, Geb.62, 04668 Grimma
Aбo
Staufenbergstr.4, Haus 4, 04552 Borna
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Численні пропозиції допомоги та підтримки людям, які втекли з України,
свідчать про велику солідарність з тими, хто постраждав у нашій країні
від багатьох приватних ініціатив нині. Нетрадиційна і швидка допомога
Районна адміністрація, особливо імміграційна служба, інтенсивно
працює над якнайшвидшою підтримкою висланих, на жаль, досі немає
інструкцій щодо виконання від федерального міністерства та міністерств
штатів. Також поки невідомо, скільки людей прийде в район.
Правова база статусу резидента.
Відповідно до чинного рішення Ради ЄС, українські біженці отримують
тимчасовий захист у Німеччині, що надається Законом про
проживання. Дозвіл на проживання згідно з парпграфом 24 Закону про
проживання дійсна один рік і може бути продовжена до трьох років. З
таким захистом можна отримати щось на зразок дозволу на роботу без
додаткових вимог. Особи, які мають право на проживання відповідно до
параграфу 24 Закону про проживання, мають право на отримання
допомоги шукачам притулку.
Громадяни України з біометричним ідентифікатором можуть в’їхати до
Німеччини без візи на 90 днів для короткострокового перебування, вони
можуть спочатку перебувати в Німеччині до 90 днів для довгострокового
перебування, згідно з інформацією в Німеччині, вони повинні повідомити
в імміграційні органи до закінчення 90 днів (див. ліву колонку). Це
безвізове перебування може бути продовжено до 180 днів. Під час
безвізового перебування до 180 днів працевлаштування не
дозволяється. Фінансова підтримка: якщо вам потрібні соціальні
виплати (фінансова підтримка, медичне обслуговування, проживання),
будь ласка, зв’яжіться з імміграційним офісом, (див. ліву колонку).
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Де можуть зареєструватися люди з України, які вже прибули?
Спочатку, коли біженці та шукачі притулку прибувають до Німеччини, вони розміщуються в
пунктах первинного прийому федеральних земель або в квартирах в містах і
муніципалітетах, а потім у комунальних приміщеннях муніципалітетів. Це також планується
для вихідців з України.
Переселенців з України, які втекли через поточну ситуацію і вже перебувають в районi
Лейпциг, просять повідомляти в імміграційну службу, це важливо для того, щоб залишатися
на зв’язку з людьми і мати можливість гарантувати подальший потік інформації, зокрема до
реєстрації, допуску та про правові норми.
Люди з України, які вже прибули і ще не мають житла:
Будь ласка, відвідайте приймальний центр Mockau III : 04356 Leipzig, Graf-Zeppelin-Ring 6
або зв'яжіться з unterbringung.asyl@lk-l.de
Телефон: 03433 241 4720 Імміграційнe управління в районі Лейпцига.

ВСЮ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРОЦЕДУРУ ТА КОНТАКТНІ ДАНІ ІММІГРАЦІЙНОЇ
СЛУЖБИ МОЖНА ЗНАЙТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ:
HTTPS://WWW.LANDKREISLEIPZIG.DE/HILFE_FUER_MENSCHEN_AUS_DER_UKRAIN
E.HTML
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