Рекомендації щодо подання заяви на
отримання дозволу на тимчасове
перебування
згідно § 24 Закону про порядок перебування
іноземних громадян для українських вимушених
переселенців
(згідно виконавчого рішення Ради Європи щодо визначення порядку дій у
ситуації масового притоку біженців у сенсі, передбачуваному Ст. 5 Директиви
2011/55/EG та § 24 Закону про порядок перебування іноземних громадян).
Для забезпечення обробки заяв прохачів притулку з України потрібно
виконати наступні три кроки:

Крок 1
Для подання клопотання про надання захисту потрібно відправити нам до
23.5.2022 письмову заяву довільної форми.
До неї потрібно долучити наступні документи:


Копію національного паспорта / документа, що його замінює з печаткою,
що засвідчує в’їзд.
В разі відсутності закордонного паспорта вистачить іншого документа, що
засвідчує особу (наприклад, ID-картки).



Довідку про реєстрацію з паспортної служби.
В якості альтернативи – до моменту реєстрації буде достатньо довідки
від квартиродавача.



1 фото біометричного паспорта (розміри: В/Ш = 45 x 35 мм).



Копію дозволу на тимчасове перебування в Україні (для громадян третіх
країн).

Відправку можна здійснити поштою, електронною поштою (у вигляді PDFфайла) або вкинути безпосередньо до поштової скриньки району Зегеберг.

Крок 2
Після перевірки документів Вам надішлють бланк клопотання та повідомлять
дату прийому. У цю дату Вам потрібно особисто з’явитися з усіма
вищевказаними документами та заповненим бланком клопотання до
(адміністрації) району Зегеберг.
Sprache: Ukrainisch - Мова: українська

Сторінка 2 з 2
На прийомі буде здійснено перевірку документів та реєстрацію.
Після цього Вам видадуть тимчасове посвідчення особи та нададуть дозвіл на
тимчасове перебування у країні. Крім цього, буде прийняте рішення про
надання дозволу на трудову діяльність. До прийняття такого рішення трудова
діяльність заборонена.

Крок 3
За декілька тижнів після подання клопотання, після надходження дозволу на
тимчасове перебування до міграційної служби, буде потрібен ще один візит,
аби отримати його особисто.
Вибір місця проживання обмежений районом Зегеберг.

Загальні рекомендації
В загальному випадку діє наступне правило: тимчасове перебування та
відвідини дозволені на усій території Німеччині в межах дозволів,
забезпечуваних гостьовою візою. Себто: заїзд та тимчасове перебування є
законними для українців/українок на протязі 90 днів, починаючи з дати заїзду.
Для вирішення питань з українськими паспортами та іншими документами слід
звертатися безпосередньо до українських представництв.
Такими питаннями можуть бути, наприклад, продовження терміну дії паспортів,
внесення даних про дітей або оформлення документів, що посвідчують особу.
Генеральне консульство України у Гамбурзі
Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg
Телефон 040/22949810
Посольство України у Берліні
Albrechtstraße 26, 10117 Berlin
Телефон 030/28887128

Контактні дані (офіційної установи) району Зегеберг:
Район Зегеберг
Міграційна служба
Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg
Ел. пошта: auslaenderbehoerde@segeberg.de
Sprache: Ukrainisch - Мова: українська

