
Права та обов'язки у тимчасовій охороні 

Ви отримали або подали заяву про захист у Федеративній Республіці Німеччина 

через вторгнення Росії в Україну. Законодавство Європейського Союзу та 

федеральне законодавство вимагає від нас інформувати вас про основні права та 

обов’язки. Ця інформація не замінює вичерпну інформацію про всі аспекти, важливі 

для нових іммігрантів у Німеччині. Така інформація доступна різними мовами, у 

тому числі українською, в Інтернеті за адресою https://handbookgermany.de/ 

Ця листівка адресована лише особам, на яких поширюється дія Виконавчого 

рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року щодо визначення наявності 

масового припливу переміщених осіб з України у розумінні статті 5 Директиви 

2001/55. /ЄС та ввести тимчасовий захист (ОВ L 71 від 4 березня 2022 р., стор. 1) 

та проживання у Федеративній Республіці Німеччина. 

Ваше право на проживання 

Перебувати в Німеччині можна принаймні до кінця травня 2022 року, тобто без 

посвідки на проживання. Будь ласка, зверніться до імміграційної служби, 

відповідальної за місцем вашого проживання, якщо ви ще цього не зробили. Після 

подання документів, що посвідчують особу, та реєстрації ваших особистих даних, 

ви отримаєте тимчасове свідоцтво про своє право на проживання у Федеративній 

Республіці Німеччина після того, як ви подасте заяву до місцевих імміграційних 

органів. Крім того, готується видача картки, яка буде засвідчувати ваше право на 

проживання у форматі, який є єдиним у Європейському Союзі. 

За допомогою попереднього свідоцтва, а потім із карткою ви можете підтвердити 

своє право на проживання у Федеративній Республіці Німеччина. З цих документів 

також можна побачити, скільки триває захист. У разі потреби він також буде 

розширений. 

Якщо ви відповідаєте вимогам щодо отримання дозволу на проживання з іншої 

причини, ви можете – навіть пізніше – подати заявку на отримання цього дозволу 

на проживання. Прописка на тимчасову охорону цьому не перешкоджає. 

Паспорт і проїзний документ 

Якщо у вас немає дійсного паспорта, але вашу особу було підтверджено, вам 

можуть видати «проїзний документ іноземця» замість паспорта. 

Працевлаштування 

Після того як ви отримали документ, на якому є напис «Працевлаштування 
дозволено», Ви можете виконувати будь-яку оплачувану роботу (самозайнятість 
або залежна робота) в Німеччині. Однак не можна робити цього до отримання 



такого документа. Будь ласка, повідомте про пов’язані з цим податкові та соціальні 
зобов’язання. 

Ви також можете бути самозайнятим. Будь ласка, дізнайтеся, які ще дозволи чи 

повідомлення вам потрібно отримати від відповідальних органів (наприклад, 

торгових органів, податкової служби). Ви можете зв’язатися з відповідним 

консультаційним центром, таким як промислово-торговельна палата. 

Особливість у разі призначення місця проживання та його скасування чи 

зміни 

Люди, яким дозволено залишатися в Німеччині, можуть вільно пересуватися в 

Німеччині. Однак, поки ви все ще отримуєте соціальні виплати, щоб забезпечити 

собі засоби до існування, можливо, вам прописують місце проживання. Це 

робиться для того, щоб витрати на існування розподілялися по всій країні порівну. 

Якщо ви отримали таку вимогу, вас про це повідомили. Отже, якщо ви самі знову 

забезпечите собі засоби до існування або вам доведеться змінити місце 

проживання, щоб забезпечити собі засоби до існування, вимога щодо проживання 

буде скасована. Те саме може статися з гуманітарних міркувань, наприклад, 

возз’єднання розбитої сім’ї. Те саме стосується тих випадків, коли ви збираєтеся 

почати навчання чи навчання і для цього вам доведеться змінити місце 

проживання. 

Ви також можете подати заявку на перенесення свого місця проживання до іншої 

країни-члена Європейського Союзу. Якщо ця заява буде схвалена, ви отримаєте 

«Довідку про зміну місця проживання». Цей сертифікат також вказує вам, де ви 

повинні повідомити іншу державу – з цим сертифікатом – для того, щоб прояснити 

все інше. 

Якщо у вас виникли запитання щодо вимог щодо проживання та перенесення місця 

проживання, зверніться до імміграційних органів, а не до органів реєстрації. 

Подорожуйте в межах Шенгенської зони 

Отримавши картку, яка засвідчує дозвіл на проживання (а не тимчасове 

посвідчення), ви можете використовувати її разом з дійсним паспортом або 

проїзним документом для іноземців для подорожей в інші країни на період до 90 

днів протягом певного періоду. 180 днів Шенгенської поїздки, якщо ви можете 

профінансувати цю подорож. Однак вам заборонено працювати там без дозволу 

іншої держави, за винятком типових ділових подорожей (наприклад, відвідування 

ярмарків або ведення ділових переговорів для вашого німецького роботодавця). 

 

 



Закінчення строку проживання та запобігання цьому 

Якщо ви перебуваєте за межами Німеччини більше шести місяців, ваш статус 

проживання втрачає чинність, якщо імміграційні органи раніше не надали вам 

більш тривалий період відсутності. Якщо ви бажаєте перебувати за межами 

Німеччини більше шести місяців і лише з тимчасовими цілями, наприклад, 

тривалий візит до родичів за кордоном або професійне призначення, вам слід 

заздалегідь попросити імміграційні органи продовжити цей період. 

Додаткова інформація 

Ця листівка стосується лише вашого права на проживання. Під час першої частини 

вашого перебування вам знадобиться інформація, яка виходить за рамки того, що 

ми можемо надати в цій короткій брошурі. 

Зокрема, вам буде цікаво 

• якщо ви потребуєте допомоги та потребуєте соціальних виплат, ви можете знайти 

додаткову інформацію на домашній сторінці Федерального міністерства праці та 

соціальних справ, 

• що ви отримаєте деякі літери та цифри, які знадобляться вам у майбутньому у 

зв'язку з вашими документами та питаннями податкового та соціального права, 

• як саме ви можете претендувати на хворобу та інші виплати, 

• як подбати про перші договори (відкриття рахунку, мобільний зв'язок, інтернет, 

оренда, можливо, купівля електроенергії) і що потрібно враховувати, 

• як перевести посвідчення водія на посвідчення водія ЄС, 

• як повідомити людям, які вас шукають, що ви доступні і знайшли притулок,  

• як працює система реєстрації (реєстрація за місцем проживання). 

Початкову допомогу з цього приводу ви знайдете на https://handbookgermany.de/, а 

також в інших листах і листівках. Ви також можете повністю скористатися 

численними консультативними послугами, доступними для нових іммігрантів. 

 


