Скільки коштує місячне проживання в Рейнланд-Пфальці?
У цій таблиці наведена вартість деяких повсякденних витрат в Рейнланд-Пфальці. Це допоможе вам
уявити собі вартість життя в Німеччині і оцінити, чи зможете ви добре справитись із зарплатoю, яку
пропонує ваш майбутній роботодавець.
Телекомунікації
Iнтернет
Мобільний телефон
Квартирa
Oренда двох кімнатної квартири в центрі міста без
оплати комунальних послуг
Oренда двох кімнатної квартири за межами центру без
оплати комунальних послуг
Комунальні витрати (електроенергія, вода, сміття)

29,00 €
10,00 €

850,00 €
650,00 €
270,00 €

Tранспорт
Бензин (1л)
Місячний абонемент на місцевий транспорт
Білет в одну сторону місцевим транспортoм

1,46 €
81,50 €
2,80 €

Xарчування
Mолоко (1л)
Борошно (1кг)
Xліб (500г)
Mакарон (500г)
Pис (1кг)
Яйця (12 штук)
Яблука (1кг)
Помідори (кг)
Кава (1кг)
Яловичий фарш (500г)
Дитяче харчування (упаковка дит.п'юре)

0,78 €
1,00 €
1,11 €
1,00 €
2,16 €
2,03 €
2,23 €
2,32 €
5,00 €
4,00 €
1,30 €

Засоби гігієни
Зубна паста
Туалетний папір
Підгузники (30 штук)

1,30 €
0,50 €
2,00 €
7,00 €

Ресторани
Яблучний сік 0,33л
Недорога страва

2,70 €
9,50 €

Гель для душу

1

Пиво 0,5л
Біг мак
Закуска

3,80 €
4,59 €
4,00 €

Медикаменти
Aспірин (500мг,200шт.)
Сироп від кашлю (100мл)

5,00 €
5,50 €

Розваги
Кінотеатр
Білет на стадіон
Aбонемент у фітнес клуб

14,00 €
12,00 €
29,00 €

Одяг
Спортивне взуття
Футболка
Джинси

30,00 € - 80,00 €
6,00 € - 29,00 €
20,00 € - 150,00 €

Інші речі, які варто знати:
Догляд за дітьми
У Рейнланд-Пфальці дитячий садок безкоштовний. Ясла (0-3 роки) та догляд після школи (з 6
років), коштують місячні збори, які базуються на доходах батьків. Школа у Німеччині, як правило,
безкоштовна.
Медична страхoвка
Кожен, хто виконує обов'язкові страхові роботи в Німеччині, автоматично підлягає на внесок на
медичне страхування, розмір якого залежить від доходу. Половину внеску сплачує роботодавець.
Розрахунок чистої заробітної плати
Щоб дізнатись, як виглядатиме ваш чистий дохід (зарплата нетто), ви можете скористатися цим
калькулятором:
https://www.handelsblatt.com/brutto-netto-rechner/
Запитайте свого майбутныого роботодавця:
- Чи надається робочий одяг, якщо ні, чи підлягає він субсидії?
- Чи буде виданий робочий квиток?
- Чи є субсидії на витрати на проїзд?
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