Міністерство у справах сім'ї, жінок, культури та інтеграції
Оперативний штаб для прийому біженців із України

Поширені запитання про прийом біженців із
України

I. Прийом біженців у федеральній землі
Рейнланд-Пфальц
1. Як прийом біженців у федеральній землі Рейнланд-Пфальц
стосується мене? Яка роль держави, а яка — муніципальних
утворень?
Переселенці з України прибувають до Німеччини з різними потребами. Деякі з
них перебувають у Німеччині проїздом до інших європейських країн. Деякі їдуть
до родичів чи друзів, які живуть у Німеччині, які приймуть їх (на перший час).
А третя група хотіла б бути прийнятою Німеччиною на тривалий час.
Переселенцям, які перебувають у Німеччині проїздом, не потрібно
реєструватися у відомстві у справах іноземців або в установі для тимчасового
розміщення біженців федеральної землі. Ці особи можуть перебувати в
Шенгенській зоні до 90 днів безвізово. Цей термін перебування може бути
продовжений максимум на 90 днів. Проїзд у місцевих потягах у більшості випадків
безкоштовний. У разі необхідності ночівлі, вона також можлива в установі для
тимчасового розміщення біженців або, після узгодження з муніципальним
утворенням, у муніципальному закладі. У разі гострого захворювання або
потреби допомоги ці переселенці повинні звертатися до відділу соціального
забезпечення району чи міста, в якому вони перебувають.

Переселенці, які перебувають у родичів або друзів у федеральній землі
Рейнланд-Пфальц протягом більш тривалого періоду часу, повинні
зареєструватися у відомстві у справах іноземців та подати заяву відповідно до
розділу 24 Закону ФРН про перебування (Aufenthaltsgesetz) (процедура,
заснована на «Директиві ЄС про тимчасовий захист» (Temporary Protection
Directive)). Подальшу процедуру регулюватиме відомство у справах іноземців.
Переселенці отримуватимуть допомогу відповідно до Закону ФРН про надання
соціальної допомоги особам, які претендують на притулок
(Asylbewerberleistungsgesetz), захист у випадку захворювання та, у разі потреби,
житло. Відомство у справах іноземців видаватиме дозвіл на роботу.
Переселенці, які шукають прихисток у федеральній землі РейнландПфальц і не мають жодного житла на тривалий період часу, повинні
зареєструватися в органах соціального забезпечення або у відомстві у справах
іноземців. Надалі ці органи регулюватимуть подальшу процедуру.
Переселенці, які шукають прихисток у федеральній землі РейнландПфальц і не мають житла, повинні зареєструватися в одній з найближчих
установ для тимчасового розміщення біженців федеральної землі і звідти
зможуть продовжити процедуру.
Після врегулювання процедури, на наступному етапі переселенці будуть
розподілені між муніципальним утвореннями федеральної землі РейнландПфальц. Переселенці отримуватимуть допомогу відповідно до Закону ФРН про
надання
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допомоги

особам,

які
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на

притулок

(Asylbewerberleistungsgesetz), та захист у випадку захворювання.
2. Чи існує система розподілу на федеральному рівні?
Федеральний уряд та землі наразі створюють систему розподілу на
федеральному рівні. Федеральний уряд частково розподіляє переселенців, які
прибувають із сусідніх країн, до федеральних земель.
У середньостроковій перспективі федеральна земля Рейнланд-Пфальц прийме
близько п’яти відсотків усіх осіб, які шукають прихисток, які приїжджають до
ФРН, незалежно від країни їх походження. Це квота прийому, закріплена
законом (ключ Кенігштайнера (Königsteiner Schlüssel)). Проте зараз справа йде
про прийом, а не ключ.

Переселенці, яких федеральний уряд розподіляє між федеральними землями,
спочатку допускаються до установ для тимчасового розміщення біженців
федеральних земель. Вони будуть розподілені у муніципальні утворення
пізніше, за умови, що вони не поїдуть раніше. Це можливо в будь-який час.
3. Як федеральна земля Рейнланд-Пфальц готується приймати людей
з України?
Муніципальні утворення та федеральна земля будують приміщення для
розміщення переселенців із України. До 4000 додаткових місць для розміщення
буде створено в п’яти вже існуючих місцях установ для тимчасового розміщення
біженців (AfA) у Трірі (Trier), Шпаєрі (Speyer), Кузелі (Kusel), Гермескейлі
(Hermeskeil) та Бітбурзі (Bitburg) (використання раніше не використовуваних
житлових будинків, кімнат і ліжок, використання холів у установах для
тимчасового розміщення біженців, контейнерів та наметів). Федеральна земля
орендує додаткові об’єкти нерухомості, тому передбачається, що знадобиться
понад 4000 місць для розміщення. Із цієї причини федеральна земля вивчає
придатність інших об’єктів нерухомості, щоб розробити додаткові варіанти
розміщення.
4. Що таке «Директива ЄС про тимчасовий захист» (Temporary Protection
Directive)
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розділ 24
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(Aufenthaltsgesetz)?
Внаслідок нападу Росії на Україну та пов'язаних із цим значних міграційних рухів
міністри внутрішніх справ ЄС 03 березня 2022 р. домовилися про спрощену
процедуру прийому біженців від війни з України. Рішенням від 04 березня 2022 р.
Комісія ЄС надала законної чинності Директиві 2001/55/EG («Директива ЄС про
тимчасовий захист»). Особи, на яких поширюється дія директиви і які
перебувають на території ФРН, тепер можуть подати заяву на отримання дозволу
на проживання для тимчасового перебування у відомство у справах іноземців на
підставі положення, імплементованого в національному законодавстві в
розділі 24 Закону ФРН про перебування (Aufenthaltsgesetz). Тимчасовий
прихисток може тривати максимум три роки відповідно до подальших рішень ЄС.
Цей статус прихистку має пріоритет над процедурою надання притулку, і поточні

процедури притулку призупиняються. Постраджалі повинні погодитися на
надання тимчасового прихистку.
5. Чи повинні переселенці з України також подавати заяву на надання
притулку?
Спираючись на простіший варіант, передбачений розділом 24 Закону ФРН про
перебування (Aufenthaltsgesetz), переселенцям із України не потрібно проходити
процедуру надання притулку. Однак, незважаючи на це, у них залишається право
подати заяву на надання притулку.

II. Державна підтримка у федеральній землі
Рейнланд-Пфальц
1. Як держава підтримуватиме осіб із України у федеральній землі
Рейнланд-Пфальц?
Переселенці отримуватимуть соціальну допомогу відповідно до Закону ФРН про
надання
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(Asylbewerberleistungsgesetz), після подання заяви відповідно до розділу 24
Закону ФРН про перебування (Aufenthaltsgesetz) у відомство у справах іноземців
або в установу для тимчасового розміщення біженців федеральної землі. Закон
ФРН про надання соціальної допомоги особам, які претендують на притулок
(Asylbewerberleistungsgesetz),

гарантує

проживання,

харчування,

медичне

обслуговування та інші повсякденні потреби. Відомство у справах іноземців дає
поради щодо подальших кроків.
2. У мене є житло, яке я можу запропонувати біженцям із України. Куди
я можу про це повідомити?
Про вільне житло можна повідомити відповідну районну адміністрацію або
адміністрацію міста районного значення.
3. Чи існують спеціальні пропозиції допомоги та координаційні центри
для біженців із хронічними захворюваннями та інвалідністю?
Організація «LAG Selbsthilfe» федеральної землі Рейнланд-Пфальц виступає як
координаційний центр із цих питань: Телефон: 06131-6245300
www.selbsthilfehilft.org

