Запитання та відповіді щодо в’їзду з України та перебування в Німеччині
(станом на: 01.03.2022 р.)
До сервісного центру Федерального відомства з питань міграції та біженців (ФВМБ, нім.
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, BAMF) зараз надходить багато питань стосовно
наслідків війни в Україні. На момент публікації ФВМБ володіє наступною інформацією, яку
ми подаємо нижче у формі відповідей на поширені запитання щодо в’їзду та перебування
в Німеччині. Якщо з’явиться нова підтверджена інформація, відповіді на поширені запитання
буде відкориговано та опубліковано за посиланням www.bamf.de/faq-ukraine.

Чи закриті кордони України з ЄС?
Ні, такої інформації немає. Однак наразі закритий повітряний простір над Україною.

Чи будуть здійснюватися евакуаційні авіарейси для громадян Німеччини, України чи
інших країн?
Наразі повітряний простір над Україною закритий.
Евакуація громадян Німеччини, України чи інших країн німецькою владою наразі не планується.
Громадян Німеччини, які перебувають в Україні, просять негайно покинути країну безпечним
шляхом або, якщо це неможливо, залишатися в безпечному місці.

Що робить уряд ФРН, щоб допомогти громадянам Німеччини?
Співробітники посольств Німеччини перебувають у прикордонних з Україною регіонах Польщі,
Румунії, Угорщини, Словаччини та Республіки Молдова для надання підтримки громадянам
Німеччини.
Для німців, які все ще перебувають на території України, Міністерство закордонних справ ФРН
відкрило кризову гарячу лінію за номером +49 30 5000 3000. За детальною інформацією
звертайтесь до Міністерства закордонних справ ФРН.

Чи застосовуються обмеження на в’їзд, пов’язані з коронавірусом? Які документи
необхідно надавати?
Рекомендації Ради ЄС щодо обмежень на поїздки до ЄС (Рекомендація Ради 2020/912)
дозволяють подорожувати особам, які потребують міжнародного захисту або захисту з інших
гуманітарних причин. Незалежно від цього мають бути виконані вимоги Постанови про заходи
щодо запобігання завезенню та поширенню інфекції, спричиненої коронавірусом. З 27 лютого
2022 року Україна не відноситься до зон підвищеного ризику. Тому згідно із зазначеною вище
Постановою до подорожуючих з України застосовується лише загальне зобов’язання робити
тест перед в’їздом до Німеччини. Обов'язкове проходження карантину і реєстрацію відмінено.
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Щодо біженців із зони військових дій та вимушених переселенців поліція ФРН діятиме
прагматично, з урахуванням ситуації. Зокрема, на кордоні при в’їзді громадянам будуть
пропонувати робити добровільні тести. У разі виявлення симптомів коронавірусу відповідну
консультацію надаватимуть медичні працівники.

Я в'їхав(-ла) на територію Німеччини як громадянин / громадянка України;
громадянин / громадянка України з шенгенською візою або без візи з біометричним
паспортом. Як я можу продовжити своє перебування в Німеччині?
Громадянам України з діючою шенгенською візою або з біометричним паспортом дозволене
короткострокове перебування в Німеччині без візи тривалістю до 90 днів.
Дозвіл на подальше перебування тривалістю не більше ніж 90 днів, як правило, надає
компетентне відомство у справах іноземців (Ausländerbehörde) в Німеччині (§ 40 Постанови про
перебування у ФРН). Зазвичай такі питання розглядає відомство у справах іноземців того міста,
в якому Ви постійно проживаєте. Детальну інформацію Ви можете отримати на веб-сайті
відповідного відомства у справах іноземців.
Компетентне відомство у справах іноземців Ви знайдете на веб-сайті BAMF-NAvI.

Чи можуть громадяни України без візи в'їжджати до Німеччини з Польщі?
З метою короткострокового перебування до 90 днів громадяни України з біометричним
паспортом можуть без візи в’їжджати до Шенгенської зони та вільно пересуватися в ній. Це
правило розповсюджується також на в'їзд до Німеччини через Польщу.

Чи можна в'їхати в Німеччину без біометричного паспорта?
Оскільки авіасполучення з Україною наразі призупинено, громадяни України не мають
можливості в’їхати безпосередньо до ФРН. Правила в’їзду до Шенгенської зони через державучлена Європейського Союзу, яка межує з Україною, регулює кожна з цих держав.
З 2017 року відповідно до законодавства ЄС громадяни України з біометричним паспортом
можуть в’їжджати до ЄС без візи з метою короткострокового перебування. Громадянам України
без біометричного паспорта для в’їзду на територію ЄС, як правило, потрібна віза. Однак
відповідна держава-член ЄС може надавати винятки для в'їзду на свою територію
з гуманітарних причин.
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Чи можуть громадяни України, які не мають національної візи, подавати заяву на
отримання дозволу на довгострокове перебування у Німеччині (тривалістю більше
90 днів)?
Рішення про доцільність такого дозволу приймає компетентне відомство у справах іноземців.
Будь ласка, зв’яжіться з відомством у справах іноземців за місцем Вашого проживання.
Компетентне відомство у справах іноземців Ви знайдете на веб-сайті BAMF-NAvI.

Які можливості мають громадяни України, які уже перебувають в Німеччині 90 днів
або більше?
Міністерство внутрішніх справ та батьківщини ФРН (BMI) працює над правилами, які дозволять
в певних межах продовжити законне перебування без додаткового навантаження на міграційні
органи. Щоб уникнути ненавмисного перевищення санкціонованого перебування в країні, такі
особи можуть поки що подати до відомства у справах іноземців за місцем свого проживання
письмову заяву в довільній формі про надання дозволу на проживання, вказавши свої особисті
дані (бажано додати копію сторінки паспортних даних), причину свого перебування (воєнні дії
в Україні чи, можливо, інші причини) та день першого в'їзду до ЄС.

Чи мають право / чи повинні біженці з України подавати заяву про надання
притулку?
Наразі Європейський Союз розглядає можливість запровадження спрощеної процедури для
продовження терміну перебування громадян України. Таким чином немає потреби подавати
заяву про надання притулку. Більше інформації на цю тему очікується найближчими днями. Та
незважаючи на це, в принципі, громадяни України мають право подати заяву про надання
притулку.

До кого мені звернутися, якщо мені потрібне житло?
Якщо Ви в’їжджаєте в Німеччину з України через війну і Вам потрібне житло, Ви можете
звернутися до відомств у справах іноземців чи відділків поліції або, в крайньому випадку, до
пунктів прийому біженців федеральних земель. Крім того, у багатьох містах працюють
центральні контактні пункти, до яких також можна звернутися.
Компетентне відомство у справах іноземців Ви знайдете на веб-сайті BAMF-NAvI.

Які правила діють для іммігрантів єврейського походження з України?
Заявники, які вже отримали підтверджуючий документ про прийняття, але ще не змогли
подати заяву на отримання візи, можуть завершити процедуру отримання візи в сусідніх
країнах. Детальну інформацію на цю тему Ви можете знайти на цьому веб-сайті.
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Де можуть отримати детальну інформацію пізні переселенці з України?
Федеральне адміністративне відомство (Bundesverwaltungsamt, BVA) створило власну гарячу
лінію для пізніх переселенців з України, яка працює з понеділка по четвер з 8:00 до 16:30,
у п’ятницю до 15:00, а також у вихідні з 8:00 до 13:00 за телефоном 0049 22899358-20255.
Детальну інформацію на цю тему Ви можете знайти на веб-сайті BVA.
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