Запитання та відповіді щодо в’їзду в Німеччину з України та
перебування в Німеччині (станом на 4березня 2022)
Наведені нижче відповіді на поширені запитання щодо в’їзду ( FAQ ) та проживання
відповідають висновком Федерального управління на момент публікації. Якщо
з’являться нові достовірні висновки, FAQ буде розширено та опубліковано на
www.bamf.de/faq-ukraine
Чи закриті кордони України з ЕС?
Ні, відповідної інформації тут немає. Проте повітряний простір над Україною наразі
закритий.
Чи будуть рейси евакуації? Для громадян Німеччини, України чи інших громадян?
Повітряний простір над Україною наразі закритий.
Наразі влада Німеччини не планує евакуювати громадян Німеччини ,України чи інших
громадян. Німців в Україні просять негайно покинути країну безпечним шляхом або,
якщо неможливо, залишитися в безпечному місті.
Що робить федеральний уряд ,щоб допомогти громадянам Німеччини?
Співробітники німецьких посольств перебувають у прикордонних регіонах Польщі,
Румунії, Угорщини, Словаччини та республіки Молдова для надання підтримки
громадян Німеччини.
Для німців, які все ще перебувають в Україні, Федеральне міністерство закордонних
справ створило кризову гарячу лінію за номером +493050003000
Додаткову інформацію можна знайти у Федерального міністерства закордонних справ
(Auswärtigen Amt)
Бути дійсним обмеження на в’їзд, пов’язані з корона вірусом? Які докази потрібні?
Рекомендації Європейської ради щодо обмеження поїздок по Європі (Рекомендація
ради 2020 / 912) дозволяють серед іншого, подорожувати особам, які потребують
міжнародну захисту або захисту з інших гуманітарних причин.Незалежно від цього
вимоги Розпорядження щодо перетину кордону під час пандемії коронавірусу
(CoronaEin-reiseV) завжди повинні виконуватися. З 27 лютого 2022 року Україна більше
не відноситься до зона підвищеного ризику. Згідно з правилами в’їзду ,існує лише

загальне зобов’язання проходити тест перед в’їздом,але більше не карантин і
реєстрація.
Федеральна поліція впорається з ситуацією у біженців з війни відповідно. Крім іншого
пропонується доброволні тести на кордоні при в’їзді. У разі появи симптомів Covid
буде консультація медичних працівників.
Я в’їхав в країну як громадянка України або громадянин України з шенгенською
візою або без візи з біометричним паспортом . Як я можу продовжити своє
перебування в Німеччині?
Громадяни України з діючи шенгенською візою або з біометричним паспортом можуть
перебувати в Німеччині на короткий термін до 90 днів без візи. Дозвіл на дальше
перебування не більше ніж на 90 днів можна отримати у відповідальному органі у
справах іноземців в Німеччині ( § 40 Постанови про перебування - Aufenthaltsverordnung ) як правило орган у справах іноземців де Ви зазвичай проживаєте.
Будь ласка, дізнайтеся більше на веб-сайт відповідного органу у справах іноземців.
Ви можете знайти відповідальний орган у справах іноземців у BAMF-NAvI
Чи можуть громадяни України подорожувати з Польщі до Німеччини без візи?
З метою короткочасного перебування до 90 днів громадяни України з біометричним
паспортом можуть вільно в’їхати та пересуватися в Шенгенській зоні без візи. Це також
включає подорож з Польщі до Німеччини.
Чи можна в’їхати в Німеччину без біометричного паспорта?
Оскільки авіасполучення з України наразі призупинено, громадяни України наразі не
можуть в’їхати безпосередньо до Федеративної Республіки Німеччина. Як організувати
в’їзд до Шенгенської зони через державу-член Європейського Союзу, яка межує з
Україною, залежить від відповідної держави.
З 2017 року громадяни України з біометричним паспортом можуть в’їжджати до ЄС без
візи для короткострокового перебування відповідно до законодавства ЄС.
Громадянами України без біометричнгоо паспорта, як правило, для в’їзду в країну
потрібна віза. Однак член-держави ЄС може надати винятки для в’їзду на свою
територію з гуманітарній причиною.
Я маю громадянство третьої країні за межами України, наприклад громадянство Росії
або громадянство африканської країни. Чи дозволено мені виїжджати з України в
сусідну країну?

Правила виїзду підпорядковуються українській владі. Ви можете звернутись до
дипломатичного представництва у вашій країни походження для отримання
консульської підтримки під час в’їзду в сусідню країну
Чи існують програми прийому для громадян України та / або їхніх дітей?
Європейський Союз вирішив відкрити процедуру прийому біженців від війни з
України відповідно до директиви ЄС про тимчасовий захист. Це уможливить в
Німеччині небюрократичну процедуру прийому біженців від війни з України.
Я подорожую з неповнолітними без супроводу. Куди звернутися?
Будь ласка, зверніться в Німеччині до найближчого до вашого місця проживання
відомства соціального захисту молоді, який подбає про всі подальші дії.
Що відбувається після входу? Де я можу зареєструватися в Німеччині та де я можу
отримати проживання та харчування?
Будь ласка, зв’яжіться з найближчим органом у справах іноземців або відділом поліції,
якщо
•
•

у вас немає дійсної візи або біометричного паспорта, за допомогою якого ви
можете підтвердити законне перебування в Німеччині,
або у вас немає фінансових можливостей, засобів для власного постачання.

Поліція зазвичай присутна на вокзалах. Вона спочатку зареєструють вас і за потреби
організують проживання та харчування.
Ви можете знайти відповідальний орган у справах іноземців у BAMF-NAvI
Якщо у вас є дійсна віза або біометричний паспорт, і ви спочатку можете забезпечити
власні потреби, найближчі орган у справах іноземців або поліцейські відділи зазвичай
реєструють лише ваші дані. Далі ви вільні у виборі житла.
Крім того, у багатьох містах є центральні контактні пункти, з яким ви можете зв’язатися.
Чи можуть люди, які тікають з України, подавати заяву про надання притулку?
Біженці з України не повинні проходити процедуру надання притулку, клопотання про
надання притулку не потрібно. Громадяни України можуть бути прийняті на підставі так
званої директиви про тимчасовий захист у всі країни ЄС для прийому біженців з війни.
Незалежно від цього, право на подання заяви про надання притулку в принципі
залишається.

Як подача заяви про надання притулку впливає на моє подальше перебування?
Термін дії вашої візи закінчується , коли ви подаєте заяву про надання притулку. Якщо у
вас є біометричний паспорт, термін вашого безвізового перебування закінчується, коли
ви подаєте заяву про надання притулку. Ви зобов’язані проживати в державних
приймальних центрах протягом певного періоду часу і більше не можете вільно
визначити своє місце знаходження. Більше інформації про це очікується найближчими
днями.
Чи можуть громадяни України подати заяву на довгострокове перебування ( більше
90 днів ) у Німеччині без національної візи?
Відповідальний орган у справах іноземців вирішує чи дотриманні для цього
передумови.
Будь ласка, зв’яжитесь з місцевими орган у справах іноземців.
Ви можете знайти відповідальний орган у BAMF-NAvI.
Які варіанти мають люди з українською національністю , які перебувають у
Німеччині 90 і більше днів?
Федеральне міністерство внутрішніх справ і батьківщини (ВМІ) працює над правилами,
які дозволяють продовжити дозволене перебування в обмеженому обсязі без
особливого навантаження органів у справах іноземців. Щоб уникнути випадкового
незаконного перебування, зацікавлені особи можуть спочатку неформально письмово
написати ,вказавши свої особисті дані ( бажано копія сторінки паспортних даних) та
причину свого перебування (воєнна ситуація в Україні та можливо інші причини) та дату
першого в’їзду в ЄС, заяву на отримання дозволу на проживання в орган у справах
іноземців, відповідальний за місцем їхнього.
До кого мені звернутися, якщо мені потрібне проживання?
Якщо Ви приїхали в Німеччину з України через війну та потребуєте проживання, Ви
можете звернутись до органів у справах іноземців чи відділ поліції або в екстремальних
умовах звертайтесь до центральних приймальних центрів федеральних земель. Крім
того ,багато міст також мають центральні точки контакту ( Anlaufstellen ) з ким можна
зв’язатися.
Ви можете знайти відповідальний орган у справах іноземців у BAMF-NAvI
Я громадян Росії , уже перебуваю в Німеччині і маю дозвіл на проживання в
Німеччині (наприклад , посвідка на проживання чи дозвіл на поселення). Чи
очікувати висилки з Німеччини через вторгнення Росії в Україну?

Ні. Ситуація в Україні не впливає на продовження існування вашого права на
проживання, якщо ви не особа, яка підпадає під санкції.
Я перебуваю в Німеччині на обмежений період , наприклад , будучи студентом. Як
громадянину Росії , чи буде продовжень мій вид на проживання ( наприклад , віза чи
дозвіл на проживання)?
Так. Ситуація в Україні не впливає на видачу або продовження посвідки на проживання.
Якщо у вас виникли запитання щодо продовження терміну перебування, будь ласка,
зв’яжіться з відповідальним місцевим органом у справах іноземців.
Ви можете знайти відповідальній орган у справах іноземців у BAMF-NAvI
Я не перебуваю в Німеччині і як громадянин Росії хотів би подати заяву на отримання
візи для роботи в Німеччині. Чи це можливо?
За оформлення візи відповідає німецьке дипломатичне представництво в країні , в якій
ви зазвичай поживаєте.
Будь ласка , відвідайте веб-сайт Федерального міністерства закордонних справ та
німецької дипломатичної місії ,щоб дізнатися ,чи будуть якісь обмеження на діяльність
дипломатичного представництва за кордоном.
У цих випадках подача документів на візу можлива через офіси за межами Російської
Федерації або візова процедура відсутня.
Що стосується прийняти єврейським іммігрантів з України?
Заявники, які вже отримали прийняття, але ще не змогли подати заяву на отримання
візи, також можуть завершити процедуру отримання візи в сусідніх країнах. Додаткову
інформацію про це можна знайти на цьому (веб-сайт )
Де можуть переселенці ( Spätaussiedlerinnen / Spätaussiedler ) з України отримати
додаткову інформацію?
Федеральне управління адміністрування ( BVA ) створило власну гарячу лінію для
переселенців з України , за якою можна зв’язатися з понеділка по четвер з 8 до 16:30 і з
п’ятниці до 15:00, а також у вихідні дні з 8:00 до 13:00 за телефоном 0049 22899358 –
20255
Додаткову інформацію можна знайти на веб-сайт BVA

