
 

 

Допомога українцям !  

Щиро вітаємо в  Амберзі ! 
 
    Якщо у вас є притулок в Амберзі і вам необхідна підтримка зараз або ви хочете залишитися в Німеччині на 

більш тривалий період часу, то вам треба зробити кілька кроків. Будь ласка, запишіться на прийом в 

міграційну службу, Hallplatz 4, 92224 Amberg, 2-й поверх, телефон +499621 101334 або електронна пошта 

Auslaenderamt@Amberg.de. 

 

Обов'язково мати з собою: 

 Паспорт , свідоцтво про народження ,свідоцтво про  шлюб, та інші документи, що посвідчують особу 

 COVID-cертифікат   або підтвердження тесту 

 Підтвердження орендодавця(Форма:https://www.amberg.de/fileadmin/Einwohneramt/Wohnungsgeberbestaetigung.pdf) 

 
 

Covid: варіанти тестування та вакцинації 
 

Сертифікат вакцинації від Covid-19 або тест  потрібен для громадського життя. Тестування доступне 

безкоштовно. Тестові станції можна знайти на  сайті https://www.amberg.de/testen. 

Ви також можете отримати безкоштовну вакцинацію в Центрі вакцинації, Kennedystraße 50, 92224 Amberg. 

Призначення не потрібне. Будь ласка, візьміть із собою паспорт або інші документи, що посвідчують особу. 

Графік роботи: щодня  з 10.30 до 14.30 та з 15.30 до 19.00. Додаткова інформація: 

https://www.amberg.de/impfen. 

 
 

Проїзний квиток для громадян України 
 

Ви можете подорожувати до Берліна, Дрездена, Нюрнберга, Мюнхена з українським паспортом/посвідченням 

особи і не потребуєте додаткового квитка. Якщо ви бажаєте продовжити подорож, вам на залізничному 

вокзалі (DB Reisezentrum) видадуть безкоштовний квиток «helpukraine», який діє до бажаного пункту 

призначення. Додаткова інформація: 

https://www.bahn.de/info/helpukraine 

 
 

Соціальна допомога, прожиткові виплати, медичне обслуговування 
 

Для того, щоб отримати соціальні виплати, необхідно спочатку зареєструватися в міграційній службі. Після 

реєстрації треба подати заяву для отримання соціальної допомоги та витрат на проживання до Управління 

соціальних служб. Сюди входить, серед іншого, грошова допомога  на лікарняні листки та медичне 

обслуговування. 

 

Реєстрація: Міграційна служба , Hallplatz 4, 92224 Amberg, 2-й поверх, телефон +499621 101334 

або електронною поштою Auslaenderamt@Amberg.de 

 

Заява про соціальну допомогу: Управління соціальних питань, Spitalgraben 3, 92224 Amberg, 1-й поверх, 

Тел.+499621 10-1337 або Тел.+499621 10-1898. 
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Чи дозволено українцям працювати в Німеччині? 
 

З дозволом на проживання міграційні органи можуть надати дозвіл на оплачувану роботу або дозвіл бути  

самозайнятими особами . Будь ласка, запишіться на прийом у міграційну службу , Hallplatz 4, 92224 Amberg, 

2 поверх, телефон +499621 101334 або за електронною адресою Auslaenderamt@Amberg.de. 

 
 

Чи зобов`язані українці подавати заяву про надання статусу біженця ? 
 

Ні. Ви отримуєте юридично безпечне місце проживання навіть без процедури надання статусу біженця . Ви 

можете отримати консультацію в міграційній службі, Hallplatz 4, 92224 Amberg, 2-й поверх, за телефоном 

+499621 101334 або електронною поштою Auslaenderamt@Amberg.de. 

 

 
 

Цей пост  регулярно оновлюється і його можна знайти на  сторінці www.amberg.de/ukraine-hilfe          

Поточний стан: 08.03.2022 
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