
 

 

Робота в Німеччині 
Пам’ятка для початку роботи для біженців 

 

Червень 2022 

Працевлаштування українців у Німеччині 
Що потрібно знати українцям про роботу в Німеччині?  

Європейський Союз (ЄС) надає українцям право на проживання в ЄС, яке також включає дозвіл на    
роботу. У цьому документі ми зібрали актуальну інформацію та корисні поради, які допоможуть вам   
почати працювати в Німеччині.  

Важливі кроки для початку вашої кар’єри 

✓ Реєстрація у відповідальній реєстраційній службі (Einwohnermeldeamt) 
При реєстрації в реєстраційному відділі вам видається податковий номер. Його буде автоматично 
надіслано вам поштою. Будь ласка, переконайтеся, що ваше ім’я зазначено на поштовій скриньці 
за адресою реєстраії, інакше можуть виникнути ускладнення.  

✓ Заява на отримання посвідки на проживання у відповідній міграційній службі 
Посвідка на проживання зазвичай також включає дозвіл на роботу. 

✓ Вибір медичної страхової компанії 
Деякі медичні страхові компанії також надають підтримку українською мовою. Для уникнення 
помилок та затримок до заяви про вступ доцільно докласти копію посвідчення особи (лицьова та 
зворотна сторона) та вашу фотографію для медичної картки (її буде надіслано вам поштою 
протягом 2-3 тижнів). Після того, як ви подали заяву на вступ до страхової компанії, ви отримаєте 
поштою свідоцтво про членство. 

✓ Постановка на пенсійне страхування через роботодавця 
Щойно роботодавець зареєструє вас у пенсійному страхуванні, ви отримаєте поштою свій номер 
пенсійного страхування. 

✓ Відкриття рахунку в банку 

Необхідно відкрити рахунок у німецькому банку 

 

Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами. 

 
  

https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/
https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/krankenkassen-liste/
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