Інформація для біженців з України
Біженці з України можуть знайти всю необхідну інформацію на єдиній інформаційній
платформі www.germany4ukraine.de. Згодом через цю платформу можна буде
також запроваджувати процедуру з отримання посвідки про право перебування з
метою тимчасового захисту.
Через війну в Україні тимчасовий захист у Німеччині наразі на два роки можуть
отримати такі категорії громадян:
1. громадяни України, які перебували в Україні до 24.02.2022 року, а також найближчі
члени їхньої родини;
2. особи без громадянства й громадяни інших країн, які до 24.02.2022 року мали в
Україні міжнародний або рівноцінний національний статус біженця та
національний захист, а також найближчі члени їхніх родин;
3. особи без громадянства й громадяни інших країн, які можуть надати
документальні докази того, що до 24.02.2022 року вони легально перебували в
Україні на основі виданої за українським законодавством посвідки про право на
постійне проживання, та які не можуть безпечно й на постійній основі
повернутися до країни чи регіону свого походження;
4. громадяни інших країн, якщо вони можуть довести, що станом на 24.02.2022 року
вони перебували в Україні на легальних засадах і не лише з метою
короткостроково перебування, та які не можуть безпечно й на постійній основі
повернутися до країни чи регіону свого походження.
Візи для в’їзду до Німеччини для біженців з України
Особи, які станом на 24.02.2022 року перебували в Україні, можуть зараз в’їжджати
до Німеччини без візи і перебувати в Німеччині.
Громадяни України з біометричним паспортом мають можливість безвізового в’їзду
до Німеччини. Зараз право на безвізовий в’їзд до Німеччини і перебування там мають
також громадяни України без біометричного паспорту. Це поширюється також на
ті випадки, коли вони 24.02.2022 року тимчасово знаходилися за межами України, але
станом на 24.02.2022 року мали місце постійного проживання або переважно
перебували на території України. Це стосується також біженців, визнаних в Україні в
рамках Женевської Конвенції про статус біженців, а також осіб, які знаходяться в
Україні під міжнародним або еквівалентним національним захистом.
Громадяни третіх країн, які перебували в Україні станом на 24.02.2022 року, також
мають наразі можливість в’їжджати до Німеччини і знаходитися там без візи.
Ці положення мають поки що чинність до 31.08.2022 року.
Громадянам третіх країн, які постійно проживають в Україні на підставі української
посвідки про право перебування, а також членам їхніх родин з громадянством
України, які станом на 24.02.2022 перебували за межами України, рекомендується
звертатися до візового відділу індивідуально.

