
Міграційні питання та відповіді про Україну 
 

Зараз ситуація дуже динамічна та швидко змінюється. Інформація відповідає 

ситуації з боку федерального відомства на момент публікації, але вона може ще 

змінитися. У разі з’явлення нової інформації цей документ буде оновлено.  

Я в’їхав як український громадянин (чи як українська громадянка) з шенгенською 

візою чи без візи але з біометричним паспортом. Як я можу продовжити своє 

перебування в Німеччині? 

Громадяни України з діючою шенгенською візою, чи з біометричним паспортом можуть 

перебувати без візи на території Німеччини до 90 днів упродовж 180 днів. 

Дозвіл до подальшого перебування на наступні 90 днів згідно з § 40 закону про 

перебування можна отримати у Управління у справах іноземців (Ausländerbehörde). Як 

правило, відповідальність несе управління у справах іноземців, в якому особа 

проживає на територїї Німеччини (Ausländerbehörde). Будь ласка, дізнайтеся більше на 

веб-сайті відповідного управління іноземців.  

Федеральна земля Берлін видала загальне правило для всіх громадян України. Згідно 

з цим законом для всіх громадян України в яких безвізове перебування закінчується у 

термін починаючи з 25.02.2022 буде діяти виняткове правило згідно зі ст. 20 параграф 

2 SDÜ. Згідно з параграфом 40 закону про перебування (AufenthG) безвізове 

перебування продовжується автоматично до 31.05.2022. Подальшу інформацію можна 

отримати на нашому веб-сайті https://www.berlin.de/einwanderung/ueber-

uns/aktuelles/artikel.1180210.php 

 

Чи можуть громадяни України їхати з Польщі далі до Німеччини без візи? 

З метою короткочасного перебування до 90 днів у продовж 180 днів громадяни України 

з біометричним паспортом та без візи можуть в'їзжати в Шенгенську зону та 

пересуватися там без обмежень. До цього належить також подальша подорож з Польщі 

до Німеччини. 

 

Де можуть громадяни України без біометричного паспорту подати документи на 

німецьку візу? 

Через сучасну ситуацію громадяни України та громадяни третіх країн з постійним місцем 

проживання в Україні можуть подати документи на візу до Німеччини у німецьких 

консульських відділах у сусідніх з Україною державах. Такі ж правила діють для громадян 

України без біометричного паспорту. (див https://kiew.diplo.de/uade/service/05-

VisaEinreise) 

 

Чи можуть громадяни України подати заяву на тривалу візу (більш ніж на 90 днів)? 

Управління у справах іноземців (Ausländerbehörde)вирішує чи достатні підстави для 

цього. Будь ласка, зверніться до місцевих органів імміграційної служби. 

 

https://www.berlin.de/einwanderung/ueber-uns/aktuelles/artikel.1180210.php
https://www.berlin.de/einwanderung/ueber-uns/aktuelles/artikel.1180210.php
https://kiew.diplo.de/uade/service/05-VisaEinreise
https://kiew.diplo.de/uade/service/05-VisaEinreise


Чи існують програми прийому для громадян України та/або їхніх дітей? 

Наразі розглядаються варіанти програм перебування для цієї групи осіб.   

Чи кордони України з ЄС закриті? 

Ні, такої інформації наразі немає. 

 


