Інформація для тих, хто з метою безпеки їде з території
воєнних дій в Україні на територію Німеччини:
1.

Можна їхати машиною, але бути готовим до величезних пробок. Люди
доїжджають із Києва до Львова за 24-26 годин, і це 500 км відстані.

2.

На поїзді. Квитків у продажу немає, але можна сісти на поїзд без
квитка. Люди їдуть у тамбурі та по кілька людей на одне сидіння.

3.

Також можна їхати до Ужгорода та переходити словацький,
молдавський або румунський кордон.

4.

У Львові можна доїхати маршруткою до прикордонного переходу. Або
експресом Львів – Перемишль, який зараз курсує 6 разів на день,
пускають також без квитків. Всього 2 години – і ви у Польщі.
Паспортний контроль проходить прямо в поїзді в дорозі

5.

На кордоні пропускають не лише із закордонними паспортами, але
також із внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження. І
навіть без паспортів.

6.

У випадку, якщо у вас немає з собою біометричного паспорта або
закордонного паспорта, що діє, з візою, потрібно написати заяву на
отримання міжнародного захисту (біженство).

7.

Для тих, хто написав заяву на надання біженства, буде надано житло у
спеціальних таборах.

8.

Тварин пропускають без паспортів, для цього потрібно вказати у
декларації «zgodnie z procedura nadzwyczajna».

9.

Негативні тести не потрібні, карантин проходити не треба.

10. Через кордон пропускають без обмежень жінок, дітей, людей похилого
віку. Довіреність від другого з батьків не потрібна.
11. Не пропускають чоловіків призовного віку 18-60 років, але є винятки: 1.
посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про
зарахування на спеціальний військовий облік; 2. укладання військоволікарської комісії про непридатність. 3. Чоловіки, на утриманні яких
перебувають троє та більше дітей віком до 18 років, які виховують
самостійно дитини (дітей) до 18 років, на утриманні яких є дитина з
інвалідністю. 4. Чоловіки, які є усиновлювачами, опікунами або чиї
близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення
антитерористичної операції.

12. Після перетину кордону є волонтери, які готові вам допомогти, у тому
числі мікроавтобусами доїхати далі, в інші міста/країни ЄС, у тому числі
прямо до Берліна.
13. Якщо ви вже перетнули кордон ЄС і вам / вашим родичам потрібна
допомога з транспортом, житлом - зареєструйтеся: https://
docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeHuzZ3ppgF5iKOXpFKeikguWn0ykZzLruJKZpiQHx23hnYbw/
viewform?
fbclid=IwAR01x3Oyh8ZUixPUYX4mOZTTX4kHzBsrSDbxibrRd4ZbiZXMTyHt
ydaDNT. Залишаємо заявку та чекаємо, коли волонтери з вами
зв'яжуться.
14. Тут також можна знайти транспорт після проходження кордону, а
також попутників по Україні: https://t.me/pomoc2022
15. У Берліні працює центр із прийому біженців вдень та вночі. Haus 2 для
реєстрації. Oranienburger Straße 285 D-13437 Berlin ☏ +49 (0) 30 50 93 06
920. Людей реєструють офіційно.
16. Реєстрація біженців Берлін-Бранденбург: https://www.stadtbrandenburg.de/presse/hilfe-fuer-ukrainische- uechtlinge?
fbclid=IwAR3Bp0apQLDetQaVI7dGc-feZATk5dF2ZSwvbezY5CKd9DRqJNS8SZK7rY.
17. Англомовна група допомоги в Берліні: https://t.me/+pY4AEUY_0jZhMzQ0
18. Житло та допомога у Франфурті на Одері: https://www.instagram.com/p/
CaWz0ijN_4s/?utm_medium=copy_link
19. Медична допомога людям без медичного страхування у
Німеччині: https://www.malteser.de/menschen-ohne-krankenversicherung/
unsere-standorte.html
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20. Якщо вам чи вашим рідним потрібна допомога з транспортуванням,
фінансами, документацією, супроводом у державні організації, з
житлом, переказами, питаннями виведення коштів з рахунків в Україні
– ви можете звертатися до @ nanzen.berlin. Група волонтерів
зв'яжеться з вами та допоможе.

