Права та обов'язки у разі тимчасового захисту
Ви потребуєте захисту в Федеративній Республіці Німеччина або звернулися за нею у зв'язку із
вторгненням Росії в Україну. Відповідно до законодавства Європейського Союзу та
федерального закону ми повинні поінформувати вас про основні права та обов'язки, пов'язані з
цим. Ця інформація не замінює собою вичерпну інформацію з усіх аспектів, важливих нових
іммігрантів у Німеччині. Така інформація доступна різними мовами, включаючи українську, в
Інтернеті за адресою https://handbookgermany.de/.
Ця брошура адресована лише особам, на яких поширюється дія Виконавчого рішення Ради (ЄС)
2022/382 від 4 березня 2022 року, що встановлює наявність масового припливу громадян
України відповідно до статті 5 Директиви 2001/55/EC щодо введення тимчасового захисту (OJ L
71 , 4.3.2022, p. 1) та проживають у Федеративній Республіці Німеччина.

Ваше право на проживання
Ви можете перебувати в Німеччині як мінімум до кінця травня 2022 року, без посвідки на
проживання. Будь ласка, зверніться до відомства у справах іноземців, за місцем проживання,
якщо ви цього ще не зробили. Тимчасове свідоцтво про право на проживання у Федеративній
Республіці Німеччини ви отримаєте після подання заяви до місцевого відомства у справах
іноземців, пред'явлення документів, що засвідчують особу, та реєстрації особистих даних. Крім
того, Вам через час буде видано картку, яка засвідчуватиме ваше право на проживання у
форматі, стандартизованому в Євросоюзі.
З тимчасовим посвідченням, а потім із карткою ви можете підтвердити своє право на
проживання у Федеративній Республіці Німеччини. У цих документах також зазначено, як довго
діє захист. За необхідності її можна продовжити.
Якщо ви відповідаєте вимогам для отримання посвідки на проживання з іншої причини, ви
можете (навіть пізніше) подати заяву на отримання цього виду на проживання. Вигляд на
проживання під тимчасовим захистом не перешкоджає.

Посвідчення особи та закордонний паспорт
Якщо у вас немає дійсного паспорта, але ваша особа була підтверджена, вам може бути
виданий закордонний паспорт для іноземців замість вашого паспорта.

Праця
Як тільки ви получите документ, в якому зазначено „Erwerbstätigkeit erlaubt“ („Дозволяється
працювати“), ви можете виконувати будь-яку оплачувану роботу (робота не за наймом або
робота за наймом) у Німеччині. Однак ви не маєте права працювати до отримання дозволу на
роботу. Будь ласка, подбайте про отримання інформації про пов'язані з цим податки та
зобов'язання щодо соціального забезпечення.
Ви також можете бути самозайнятим. Будь ласка, дізнайтеся, які дозволи або сповіщення вам
необхідно отримати від відповідальних органів (наприклад, торгових органів, податкової
інспекції). Ви можете звернутися до відповідного консультаційного центру, наприклад, до
торгово-промислової палати.

Особливість при призначенні місця проживання, його скасування чи зміна
Люди, яким можна залишатися в Німеччині, можуть вільно пересуватися всередині країни.
Однак, поки ви отримуєте соціальну допомогу для забезпечення засобів для існування, може
статися так, що вам буде наказано місце проживання. Це робиться для того, щоб витрати на
забезпечення коштів для існування розподілялися поступово по всій країні. Якщо і вам буде
запропоновано масто проживання, вас проінформують про це. З моменту, коли ви самостійно
зможете забезпечувати собі засоби для існування або з'явиться вимушена необхідність змінити
місце проживання, наприклад, якщо ви знайдете роботу в іншому місті або іншій федеральній
землі, вимога про проживання буде знята. Те саме може статися з гуманітарних причин,
наприклад, возз'єднання сім'ї, що розпалася. Це ж стосується і випадків, коли ви маєте намір
почати навчання або навчання і для цього повинні змінити місце проживання.
Ви також можете подати заяву на перенесення проживання в іншу державу, яка є членом
Європейського Союзу. Якщо ця заява буде схвалена, ви отримаєте «Свідоцтво про зміну місця
проживання». У цьому сертифікаті також буде зазначено, куди вам слід звернутися в іншій
державі-члені ЄС для уточнення всіх інших питань.
Якщо у вас є будь-які питання про вимоги до проживання та зміни місця проживання,
звертайтеся до імміграційної влади, а не до органів реєстрації.

Поїздки в межах Шенгенської зони
Після отримання картки, що підтверджує ваш дозвіл на проживання (не тимчасове
посвідчення), ви також можете використовувати її - разом з дійсним паспортом або
закордонним паспортом для іноземців - для поїздки в інші країни Шенгенської зони на строк до
90 днів протягом 180-денного періоду, якщо ви можете сплатити за цю поїздку. Однак, ви не
можете працювати там без дозволу іншої держави, за винятком типових ділових поїздок
(наприклад, відвідування торгових виставок або ведення ділових переговорів для вашого
німецького роботодавця).

Закінчення терміну дії статусу перебування та його попередження
Якщо ви перебуваєте за межами Німеччини більше шести місяців, ваш статус перебування
закінчується, якщо імміграційна влада раніше не надала вам більш тривалого періоду
перебування за межами Німеччини. Якщо ви хочете перебувати за межами Німеччини довше
шести місяців і лише з тимчасовою метою, наприклад, для тривалого візиту до родичів за
кордоном або службовим відрядженням, вам слід заздалегідь попросити імміграційну владу
продовжити цей період.

Додаткова інформація
Ця брошура стосується лише вашого права на проживання. Протягом першої частини вашого
перебування вам знадобиться інформація, що виходить за межі того, що ми можемо
представити в цій короткій брошурі.
Зокрема, вам буде цікаво,

• якщо ви потребуєте допомоги та потребуєте соціальної допомоги, ви можете знайти
додаткову інформацію на домашній сторінці Федерального міністерства праці та соціальних
справ.
• що ви отримуватимете додаткові документи поштою, у зв'язку з вашими документами з
питань податкового та соціального права, які вам знадобляться в майбутньому,
• як саме ви можете отримати допомогу по хворобі та інші пільги,
• як правильно оформити перші контракти (відкриття рахунку, мобільний телефон, інтернет,
оренда, можливо, електрика) і що потрібно враховувати,
• як переоформити посвідчення водія на посвідчення водія ЄС,
• як працює система реєстрації (реєстрації за місцем проживання).

Інформацію з цих питань ви знайдете на сайті https://handbookgermany.de/, а також в інших
документах та брошурах. Вам також слід повністю використовувати численні консультаційні
послуги, доступні новим іммігрантам.

