
ІНФОРМАЦІЯ
для біженців з України

Якщо ви шукаєте роботу та є у пошуку позицій зі здобуття 

фахової освіти у Німеччині, ми - тут для вас: 

Ми підтримуємо вас у вашому пошуку відповідного

місця роботи або місця зі здобуття фахової освіти. Ми також

проконсультуємо вас щодо пошуку роботи та запропонуємо

вам конкретні вакансії.

На вашому шляху до роботи чи здобуття фахової освіти

у  Німеччині ми можемо вас підтримати і запропонувати вам 

різні опції, наприклад

▪ Доступ до курсів з німецької мови

▪ Консультація та підтримка щодо визнання вашої 

освітньої та фахової кваліфікації

▪ Оцінка ваших фахових навичок, створення вашого 

фахового профілю

▪ Підтримка щодо пошуку роботи та проведення 

співбесід

▪ Підвищення фахової кваліфікації та фахова 

перепідготовка

▪ Професійно-підготовчі курси

Ми будемо раді обговорити з вами деталі. Приходьте до 

нас, ми охоче проконсультуємо вас.

Agentur für Arbeit München

Kapuzinerstr. 26

80333 München



0800 4 5555 00 (безкоштовний номер)

+ 49 89 5154 5555 

Muenchen.ofis.ukrayina@arbeitsagentur.de

В'їзд та перебування

Усі громадяни України та громадяни третіх країн, що приїхали з України, можуть передусім

до 23.05.2022 в’їхати до Німеччини та перебувати на території федеративної республіки.

Цей термін дає біженцям необхідний час на орієнтацію після прибуття та отримання

дозволу на проживання у Німеччині.

Усі біженці мусять повідомити уряд Верхньої Баварії протягом перших 90 днів після

прибуття до Мюнхена, вказавши свої контактні дані за наступною електронною адресою:

ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de. Важливо вказати ім’я та прізвище, дату

народження, копію посвідчення особи, адресу електронної пошти, номер телефону та,

якщо можливо, адресу вашого теперішнього проживання. Після цього ви можете подавати

заявку на фінансову допомогу паралельно з заявкою на дозвіл на проживання за §24

Закону про проживання (Aufenthaltsgesetz).

Доступ до ринку праці

Муніципалітети можуть видавати дозвіл на проживання (Aufenthaltserlaubnis) відповідно

до §24 Закону про проживання та відразу видавати його з дозволом на

працевлаштування (Beschäftigungserlaubnis). Для цього не потрібно мати перспективу

конкретного працевлаштування. З дозволом на працевлаштування громадяни України

можуть шукати та влаштовуватися на роботу.

Місто Мюнхен (Stadt München): Kreisverwaltungsreferat, Rupperstr. 19, 80337 München, 

stadt.muenchen.de/infos/ukraine

Район Мюнхен (Landkreis München): Außenstelle des Landratsamtes München, Ludmillastr. 

26, 81543 München,  https://www.landkreismuenchen.de/themen/auslaenderrecht-und-

integration/ukraine-krieg-informationen-hilfen-aktuelles/

Звісно ми також доступні для вас за телефоном та 

електронною поштою:
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