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ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
(Роз’яснення згідно з § 22 абз. 3 
Закону про надання притулку 

(AsylG)) 
 
 

Прізвище: 

Ім’я: 

Дата народження: 

Громадянство: 

 

Номер справи: 
(обов’язково зазначте) 

 
 
 
 
 
 

Шановний прохач притулку, 
 
 
Ви попросили надати Вам притулок у Федеративній Республіці Німеччина. Таким чином Ви 
заявили про те, що шукаєте тут захисту від переслідування або серйозної небезпеки, яка 
Вам загрожує. 

Розгляд Вашого прохання про надання притулку та визнання за Вами права на його 
отримання можливі лише в тому разі, якщо Ви подасте відповідне офіційне клопотання. Ви 
зобов’язані подати його у відділенні Федерального відомства з питань міграції та біженців, 
що за Вас відповідає. Після цього почнеться процедура його розгляду. У ході слухання, яке 
там проводитиметься, Ви матимете можливість обґрунтувати своє клопотання про надання 
притулку.  

Після подання клопотання Ви отримаєте обмежений дозвіл на перебування з метою 
проведення процедури розгляду цього клопотання, який дасть Вам право перебувати в 
районі приймальної установи. 

Спочатку Вас направлять до приймальної установи, яка слугуватиме для Вас місцем 
проживання на час процедури розгляду Вашого клопотання. У приймальній установі Вам 
також повідомлять, в якому відділенні Федерального відомства з питань міграції та біженців 

Відповідальна установа: 
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Ви мусите подати клопотання про надання притулку. Тому просимо Вас негайно (не пізніше 
..............................) звернутися до цієї приймальної установи: ...................................................... 

............................................................................................................................................................. 
Якщо Ви не виконаєте цієї вимоги, Ваше прохання про надання притулку 
вважатиметься відкликаним і процедура його розгляду не проводитиметься. Якщо за 
розгляд Вашого клопотання про надання захисту відповідає інша європейська 
держава, Федеральне відомство прийме рішення про передачу Вашої справи до цієї 
держави. Таке рішення буде прийнято і в тому разі, якщо Ви не прийдете особисто на 
прийом у зазначений вище час. 
 
 

 
 
 
Я підтверджую, що сьогодні мені було надано дане роз’яснення. 

Роз’яснення було перекладено для мене українською мовою. Я розумію його зміст. 
 
 
 

................................................... ......................................................................................................... 
Місто Дата Підпис заявника або його законного представника 
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