
Пам’ятка
Для заявників з України

Федеральне відомство надзвичайно стривожено дізнавшись про загострення ситуації в 
Україні. Для тамтешньої німецької меншини процедура прийому пізніх переселенців 
дуже ускладнена. Федеральне адміністративне відомство просить заявників 
конфіденційно зв’язуватися з нами за вказаною телефонною гарячою лінію та 
електронною адресою у разі особливих труднощів. Ми постараємося Вам допомогти.
Наразі застосовувалися такі винятки:
- У письмовій процедурі перевага надаватиметься всім заявам від жителів України, 

за винятком Криму. Однак через велику кількість заявок не варто очікувати, що 
кожна окрема справа буде розглянута негайно.

- Зв'язок з вами може бути складним через порушення зв'язку. Ми використаємо всі 
можливості, які ви нам надаєте.

-  Будь-хто, хто має проблеми з доказом свого походження, мови чи релігійних 
переконань через певну ситуацію, може звернутися до Федерального управління 
адміністрації. Тут ми знайдемо рішення в окремих випадках.

- Будь-який заявник, який прибув до Німеччини з України або хотів би приїхати, 
може здійснити так звану «процедуру важкої справи» у відділенні Федерального 
адміністративного управління. Ми припускаємо для всіх, що не можна чекати 
рішення в регіоні походження. Просимо завчасно зареєструватися (доступність 
див. на сторінці 2).

- Однак у законодавчих вимогах немає спрощень: перевіряються походження, мова 
та конфесія. Тільки ті, хто відповідає всім вимогам для вступу, можуть звернутись 
до Федерального адміністративного офісу у Фрідланді з шансом на успіх і, після 
іспиту, отримати повідомлення про дану процедуру.

- Будь ласка, врахуйте: Федеральне адміністраційне відомство може винести 
рішення лише за умови фактичного виконання всіх вимог законодавства. Заявники, 
які не можуть надати докази цих вимог, повинні враховувати, що вони зможуть 
залишитися в Німеччині лише як біженці або повернутись до регіону свого 
походження. Зокрема, подальше набуття необхідних мовних навичок у Німеччині 
неможливо!

-  Особи, які хочуть потрапити до Фрідланда в умовах труднощів, повинні бути 
розміщені в транзитних приміщеннях перед допуском до прикордонного 
транзитного табору, щоб захистити його від інфекцій COVID-19! Тому, будь ласка, 
зв’яжіться з Федеральним офісом адміністрації, щоб організувати своє 
перебування!

- Гаряча лінія (022899358-20255) доступна для всіх громадян України в робочі години 
з 8:00 до 16:30 (п’ятниця 15:00), а також у вихідні дні з 8:00 до 13:00.

- Ви також можете надіслати свої запитання на електронну скриньку 
Ukraine-Friedland@bva.bund.de.

З повагою,
Ваше Федеральне управління


