Україна: в'їзд та притулок в Німеччині (05.03.2022)
З 24 лютого 2022 року Росія атакує об'єкти в Україні. Ми отримали багато запитів на
консультацію від людей з України на тему варіантів Притулку в Німеччині.
Тут ми постараємося відповісти на найважливіші питання.
В’їзд до Німеччини чи ЄС
Громадяни України можуть в'їхати до Німеччини без візи. Це також стосується інших
країн ЄС (наприклад, Польщі чи Румунії). Зазвичай для цього їм потрібен
біометричний паспорт.
Ми нe можемо з упевненістю сказати, чи приймаються на відповідних кордонах
небіометричні або прострочені паспорти.
Виняток для виїзду складают у віці від 18 до 60 років
На час дії воєнного стану в Україні громадянам чоловічої статі, які мають право на
військову службу, не дозволяється виїжджати.
Президент України розпорядився, що громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60
років повинні йти на військову службу. Виїзд заборонено українськоми
прикордонниками. Це не діє на чоловіків, які самі виховують дитину, мають дитину
инвалида, з трема або більше дітьми.
Громадяни третіх країн
Персони, які мають інше громадянство (приналежність до третіх країн), не Європейскої
спильности, не можуть на противагу українцям без візи в`їхати, це на приклад
міждународні студенти, біженці та інші, затримуються на даний момент на польському
кордоні.
Кращі можливості є на україно-угорському кордоні. Деякі німецькі та європейські
університети пропонують місця для навчання іноземним студентам з України.
Підтримка іноземних студентів з України:
Контакт Угорщина: +233244499939,
Контакт Україна: +380631133989

Ми вимогаємо прийняття всіх, кто шукає захисту, незалежно від їх статусу перебування
та прийняття біжінців, які проживають в Україні.
Персони без україньских паспортів можут отримати информацію на наступних
сторінках в інтернеті:
https://www.grupagranica.pl/ und
https://docs.google.com/document/d/19zo8AbuysWrBVN6uD0UYOVt358ZZULIw9A4oYEUxz0c/mobi
lebasic

Є Pad, де збирається інформація та контакти для громадян третіх країн. Також в
Instagram є канал, який також публікує інформацію для BIPOC та неукраїнців.
https://www.instagram.com/bipoc.stuckin.war/

Подовження терміну перебування в Німеччині
Люди, які вже перебувають у Німеччині без візи на короткий термін понад 90 днів,
можуть продовжити своє перебування в імміграційних органах: Основа: неможливо
провести візову процедуру - люди, які в'їхали в Німеччину без візи на 90 днів можуть
подати заявку на продовження або дозвіл на проживання відповідно до §40 AufenthV
подати заявку на подальше перебування на 90 днів.

3 березня 2022 року Європейський Союз запровадив Директиву ЄС про масовий потік.
Відтепер біженці з України можуть отримати посвідку на проживання відповідно до
розділу 24 Закону про проживання. Це обмежується одним роком. З таким
перебуванням біженці за потреби можуть отримати місце в спільному житлі,
працювати та мати доступ до соціальних виплат та медичної допомоги.
Люди, які перебувають у Німеччині лише на короткий термін безвізового перебування,
не мають права працювати. У цей час ви не отримуватимете жодних соціальних виплат
чи житла. За потреби можна подати заявку на пільги згідно SGB XII.
Ті особи, які без візи перебувають тимчасово в Німеччині, не отримають соціальних
виплат та житла. Також вони повинні поставити заяву у відповідності з §24 на дозвіл на
перебування.
Прибуття та проживання в Баварії
Відповідно до інструкції Міністерства внутрішніх справ Баварії від 1 березня 2022
року, всі біженці з України повинні з’явитися та зареєструватися в найближчому пункті
первинного прийому/центрі ANKER. Якщо вам потрібне житло, вас призначать до
повіту чи незалежного міста. Тоді вам дадуть місце в житлі для біженців.
Люді, які не потребують житла, повинні все одно зареєструватися. Це важливо, якщо ви
хочете подати заявку на отримання соціальной допомоги. Після реєстрації можна
потратити в приватне житло.
Заявки на візу з України
Посольство Німеччини в Києві не працює. Заявки на отримання візи наразі не можуть
розглядатися в Україні.
Віза та в'їзд - Федеральне міністерство закордонних справ (https://kiew.diplo.de/uade/service/05-VisaEinreise)
Прохання про надання притулку
Будь ласка, не поспішайте з подачею заяв про надання притулку. Спочатку
скористайтеся посвідкою на проживання відповідно до §24 AufenthG. Це дає вам всю
необхідну безпеку.
В окремих випадках може мати сенс подати заяву про надання притулку. Рекомендуємо
заздалегідь дізнатися про свої індивідуальні шанси в консультаційних центрах або
юристах з міграційного права.
Просимо заздалегідь поінформувати себе про хід процедури надання притулку та свої
права та обов’язки.
Ми вже маємо відео про це в нашому посібнику з надання притулку:
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/aslywegweiser/

Ми пропонуємо додаткову інформацію тут: Процедура надання притулку:
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/themen/asylverfahren/#themenmaterial
Прохання про надання притулку та Дублінські процедури для громадян третіх країн з України

Визнані в Україні біженці, евакуйовані з Афганістану та інші громадяни третіх країн
також можуть отримати дозвіл на проживання відповідно до розділу 24 Закону про
проживання. Імовірніше, що їх підштовхнуть до процедури надання притулку. Тоді

також може виникнути ризик бути переведеним до інших країн ЄС, через які ви
в’їхали.
Зверніться до консультацій або юристів з питань міграційного права та отримайте
консультацію!
Рада у справах біженців Баварії вимагає від Німеччини короткострокової програми
прийому. Необхідна підготовка до безбюрократичного прийому та розміщення
біженців з України. Це також включає не обмеження безвізового в’їзду, збереження,
ордонів відкритими та забезпечення безпечних шляхів евакуації. Має бути зрозумілим ,
що право на можливість перетину кордону та надання притулку повинні мати і особи
без українського паспорта. Крім того, терміново потрібна зупинка депортації в Україну.
Українським біженцям буде надано гуманітарний дозвіл на проживання

