Права та обов’язки осіб, яким надається тимчасовий захист
Ви отримали захист або звернулися з проханням про захист у Німеччині у зв’язку з
нападом Росії на Україну. Відповідно до законодавства Європейського Союзу та
Німеччини ми зобов’язані проінформувати вас про основні права та обов’язки,
пов’язані з цим захистом. Ця інформація не заміняє детальної інформації з усіх
важливих аспектів для мігрантів, що прибувають до Німеччини. Така інформація
доступна різними мовами, зокрема українською, на сайті
https://handbookgermany.de/.
Ця пам’ятка призначена лише для осіб, які були зареєстровані згідно з виконавчим
рішенням Ради Європи № 2022/382 від 4 березня 2022 щодо констатації масового
напливу переміщених осіб із України згідно з визначенням ст. 5 Директиви
2001/55/EC і надання їм тимчасового захисту (Офіційний бюлетень ЄС / Amtsblatt
L 71 від 04.03.2022 р., стор. 1) і перебувають на території Німеччини.
Ваше право на перебування в Німеччині
До кінця травня 2022 року ви можете залишатися в Німеччині без улагодження
формальностей, тобто без дозволу на перебування. Зверніться до управління у
справах іноземців (Ausländerbehörde) за місцем проживання, якщо ви туди ще не
зверталися. Після подання заяви до місцевого управління у справах іноземців,
пред’явлення ідентифікаційних документів та реєстрації ваших особистих даних ви
отримаєте тимчасову довідку про надання вам права на перебування в Німеччині.
Також буде подано запит на випуск для вас картки формату, стандартного для
Європейського Союзу.
Тимчасова довідка й картка, яку ви отримаєте пізніше, підтверджують ваше право
на перебування в Німеччині. У цих документах ви можете перевірити, на який строк
вам надано захист. У разі потреби строк може бути продовжений.
Якщо ви виконуєте умови для отримання дозволу на перебування з іншої причини,
ви можете подати заяву про надання вам відповідного дозволу пізніше. Дозвіл,
який надається в межах тимчасового захисту, не позбавляє права на отримання
іншого дозволу.
Закордонний паспорт і посвідчення іноземного громадянина
Якщо у вас немає дійсного закордонного паспорта, але вашу особу підтверджено,
вам можуть видати посвідчення іноземного громадянина, яке замінить закордонний
паспорт.
Робота
Якщо ви отримали документ із позначкою

Erwerbstätigkeit erlaubt («Дозволено здійснювати трудову діяльність»),
це означає, що ви маєте право на роботу в Німеччині (можете працювати як
приватний підприємець або як найманий працівник). Однак поки ви не отримали
такий документ, у вас немає цього права. Обов’язково ознайомтеся зі своїми
обов’язками щодо сплати податків і соціального страхування у зв’язку з початком
трудової діяльності.
Ви також маєте право на провадження незалежної професійної діяльності.
Дізнайтеся, які додаткові дозволи або довідки треба отримати для цього у
державних установах, наприклад, у відомстві з питань нагляду за підприємницькою
діяльністю (Gewerbebehörde) чи податковій інспекції (Finanzamt). Для цього ви
можете звернутися у відповідний консультаційний центр, наприклад, при торговопромисловій палаті.
ОсобПивості, пов’язані з обмеженням у праві вибору місця проживання,
скасуванням обмеження або зміною місця проживання
Людям, яким дозволено перебувати в Німеччині, також дозволено вільно
пересуватися на території Німеччини. Однак поки ви отримуєте соціальну
допомогу, вас можуть обмежити у праві вибору місця проживання. Це необхідно
для рівномірного розподілу коштів, які виділяються на соціальну допомогу, по всій
країні. Якщо це обмеження стосується вас, вам про це вже повідомили. Коли ви
зможете забезпечувати себе самі або вам доведеться змінити місце проживання з
цією метою, обмеження в праві вибору місця проживання буде скасовано. Це
можливо також із гуманітарних міркувань, наприклад, для возз’єднання розлучених
членів сім’ї, або якщо ви вирішили отримати академічну або професійну освіту і
для цього вам треба змінити місце проживання.
Ви також можете подати заяву на перенесення місця проживання в іншу країну
Європейського Союзу. Якщо буде вирішено задовольнити вашу заяву, ви
отримаєте довідку про перенесення місця проживання (Bescheinigung über die
Wohnsitzverlegung). У цій довідці будуть дані установи, до якої вам треба
звернутися з цією довідкою в іншій країні для узгодження подальших дій.
З усіх питань щодо обмеження в праві вибору місця проживання та перенесення
місця проживання звертайтеся до управління у справах іноземців, а не до
реєстраційних органів.
Подорожі країнами Шенгенської зони
Коли ви отримаєте картку, яка підтверджує ваше право на перебування (не
тимчасову довідку), ви матимете право — за наявності дійсного закордонного
паспорта або посвідчення іноземного громадянина — на виїзд до інших країн

Шенгенської зони з дотриманням правила 90/180, якщо можете самі
профінансувати цю поїздку. Однак ви не маєте права на роботу в іншій країні без
дозволу цієї країни, за винятком діяльності, типової для ділових поїздок
(наприклад, відвідання виставок або проведення переговорів від імені вашого
роботодавця з Німеччини).
АнуПювання дозвоПу на перебування та уникнення ануПювання
Якщо ви перебуватимете за межами Німеччини понад шість місяців, ваш дозвіл на
перебування буде анульований, якщо управління у справах іноземців не
встановить попередньо інший строк. Тому якщо ви хочете виїхати до іншої країни
більше ніж на шість місяців, а потім повернутися, наприклад, до родичів або у
зв’язку з роботою, заздалегідь зверніться до управління у справах іноземців для
подовження строку дії вашого права на перебування.
Додаткова інформація
У цій пам’ятці йдеться лише про ваше право на перебування. Уже найближчим
часом вам може знадобитися інформація, яка виходить за межі того, що ми
можемо включити до цієї короткої пам’ятки.
Зокрема, вам може бути цікаво:
·

·

·
·

·
·
·

що якщо ви потребуєте соціальної допомоги, то можете знайти інформацію
про умови її надання на сайті Федерального міністерства праці та
соціальних справ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales);
що ви будете отримувати листи й номери у зв’язку з вашими документами,
податковими та соціальними питаннями, які вам знадобляться в
майбутньому;
як можна отримати допомогу в разі хвороби та в інших випадках;
як укласти найнеобхідніші договори (для відкриття рахунку, користування
мобільним зв’язком та інтернетом, оренди житла, у разі потреби договір із
постачальником електроенергії) і що треба враховувати;
як отримати посвідчення водія європейського зразка замість наявного;
як ви можете сповістити людей, які, можливо, вас шукають, про те, що ви в
безпеці, і передати їм свої контактні дані;
як працює система реєстрації (за місцем проживання).

Корисну інформацію з цього приводу ви можете знайти на сайті
https://handbookgermany.de/, в інших буклетах і пам’ятках. Також не забувайте, що
є багато консультаційних центрів для мігрантів із різних питань.

