
Universitätsmedizin Halle 

Ми допомагаємо

www.uk-halle.de/ukrainehilfe

Medizinische Fakultät
der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg

4. Надання житла

Координаційний штаб „Україна“
• допомога на німецькій, українській, російській 
 мовах. Організатор- Сіть огранізацій для 
 допомоги мігрантам землі Саксонія -Анхальт  
 (LAMSA) e.V.)
• ZOOM,
 Пн-Пт 16:00-17:00 Uhr 
 https://us06web.zoom.us/j/83727  
 621010?pwd=Ky81QmhWc3VZT
 FZORDlzajd4c3RZZz09
• Kонтакт 

Тел:  +49 345 / 213 893 99 
 Пн-Пт  8:00-20:00 Uhr
 E-Mail: koordinierungsstelle@lamsa.de 

AWO SPI - Партнер міста Халле з надання
приватних притулків для іноземців
• E-Mail: ukraine@awospi.de 
 Тел:  +49 176 / 14 49 97 01
  https://www.unterkunft-ukraine.de/

5. Працевлаштування

Українці мають право працювати в Німеччині та 
отримувати заробітну платню
• http://modernhelfen.de 
• per E-Mail an: kontakt@uni-halle.de, ми 

шукаємо не лише лікарів та медсестер! Ми 
попіклуємося про мовні курси та визнання 
дипломів 

• www.arbeitsagentur.de  

6. Допомога через менторів

Агенція волонтерів міста Халле та округу 
Заалекрайс 
Тел:  +49 345 / 200 28 10
https://www.freiwilligen-agentur.de/
themen-und-projekte/engagiert-fuer-
fluechtlinge/willkommen-in-halle-
ankommenspatenschaften-fuer-ge-
fluechtete/
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Подальша інформація:

https://www.halle.de/de/Verwaltung/
Zielgruppen/Auslaender-und-Mi-
granten/Krieg-in-der-Ukraine/

3. Допомога з боку університетської клініки 
Халле(Заале)

Університетська клініка проводить медичне 
обслуговування людей з України. Кошти за 
лікування клініка бере на себе вразі реєстрації 
особи, що потребує медичної допомоги, у 
бюро зі справ іноземців (Ausländerbehör-
de) та пред‘явлення відповідної довідки. Про 
реєстрацію в Ausländerbehörde див. пункт вище.

Університетська клілніка Халле 
Ernst-Grube-Straße 40
06120 Halle (Saale)
Зупинка трамваю: 
Heide Universitätsklinikum

Ми надаємо медичну допомогу а також 
пропонуємо роботу, допомогу перекладачів та 
просто дружніх людей, що раді зустріти Вас.
www.medizin.uni-halle.de/ukrainehilfe

Ви також можете вийти з нами на зв‘язок через 
інтернаціональний офіс: 
Тел:  +49 345 / 557 2742 (Пані Сватко) 
E-Mail: international-izg@uk-halle.de

Університетська клініка психіатрії, психотерапії 
та психосоматики
Кароліна Кантор:
Тел:   +49 345 / 557 36 40
E-Mail: karolina.kantor@uk-halle.de 

Словник:  
Deutsch-Ukrainisch - Wort für Wort – Download 
(PDF) | Reise Know-How Verlag (reise-know-how.de)

Університетська клініка Халле щиро 
вітає людей з України!

Ми хочемо внести свій вклад у те, щоб зменшити 
біль від цієї жахливої війни і допомогти людям з 
України облаштуватися в нашому місті.

На наступних сторінках Ви знайдете важливу 
інформацію, щодо реєстрації, роботи, медичного 
обслуговування, тощо.

1. Допомога землі Саксонія-Анхальт 

Міністерство внутрішніх справ та спорту землі 
Захсен-Анхальт створило сторінку, на якій 
зібрало всю важливу інформацію для людей з 
України:

https://mi.sachsen-anhalt.de/service/
informationen-fuer-kriegsfluechtlinge-
aus-der-ukraine-in-sachsen-anhalt/

2. Допомога міста Халле (Заале)

Гаряча лінія координаційного центру: +49 345 
2138 9399 (Пн-Пт з 08:00 по 20:00) 
Місто Халле (Заале) створило центральний 
пункт прийому українців в так званому „Kultur-
treff“ за адресою:

Zentrale Aufnahmestelle der Stadt Halle (Saale)
Am Stadion 6, 06122 Halle (Saale)
Montag - Freitag: 8:00 - 18:00 Uhr 

Даний регістраційний пункт працює з пн-пт 
8:00-18:00 і проводить реєстрацію українців в 
усіх важливих для забезпечення перебування 
у Німеччині державних структурах, як то бюро 
зі справ іноземців ( Ausländerbehörde) чи офіс 
добробуту (Sozialamt)
Будь-ласка беріть з собою документи, що 
посвідчують особу! 
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