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Шановні пані та панове, дорогі діти, 

ви прибули до Німеччини/Баварії.  Ми співчуваємо Україні та вам, які були змушені покинути 

свій будинок. Тому ми, вільна держава Баварія, хотіли б надати вам можливу допомогу.  Багато 

громадян вже зголосилися допомогти вам добровільно. 

У цьому інформаційному листку ми хотіли б пояснити вам подальшу послідовність дій у 

Німеччині. На схемі на обороті ми виділили кольором, на який станції ви знаходитесь. 

Покрокова інформація про процедуру: 

1. Перші пункти прибуття: 

У місцях, куди прибуває велика кількість біженців з України, ми організували перші 

тимчасові пункти прибуття.  Тут ви знайдете можливість переночувати один або два дні, 

запас продуктів та першу медичну допомогу. Якщо ви проїжджаєте через Баварію, вам 

буде надано допомогу для подальшої подорожі, в іншому випадку ви отримаєте 

необхідну підтримку, щоб дістатися найближчого реєстраційного відділення. 

 

2. Реєстраційні відділення: 

Ми реєструємо вас, щоб ви могли отримати допомогу в установленому порядку, якщо 

вона вам знадобиться.  Щоб зробити це якнайшвидше, ми активували всі місця, де це 

можливо. В основному це федеральні реєстраційні служби, реєстраційні пункти в 

установах ANKER чи районних відділеннях та інших містах. Ви знаходитесь там лише під 

час процесу реєстрації.  Там вас також спитають, чи є у вас житло.  Якщо це не так, вам 

буде запропоновано місце. 

 

3. Розміщення: 

У Німеччині спостерігається дефіцит житла.  Тому ми залежимо від наявності вільних 

місць для проживання.  Житло, де ми можемо запропонувати вам місце, дуже 

варіюються: молодіжні гуртожитки, кімнати в пансіонаті чи кімнати у гуртожитках для 

біженців.  Важливо: якщо житло вам більше не потрібне, тому що ви можете зупинитися 

у приватній квартирі, ви можете переїхати у будь-який час. 



 

Станція 1 

 

 

Пункти прибуття: 

 Freilassing 

 

 Furth im Wald 

Станція 1 служить для першого прибуття 

та можливості відпочити.  Крім того, тут 

надається перша медична допомога.  

Залежно від маршруту, ви можете 

приїхати прямо на станцію 2. 

Так       ☐ Ні ☐ 

Якщо ні, то ви переходите на станцію 2 - 

за винятком випадків, коли вам не 

потрібна допомога під час вашого 

перебування в Німеччині (житло, гроші, 

лікар і т.д.). 

 

 

 

Станція 2 

 

Реєстратори: 

 

Федеральний регістр 

 

ANKER 

 

Управління з питань 

іноземців 

 

Кроки, необхідні для отримання необхідної 
допомоги: 

Послуги з ідентифікації (наприклад, зняття 
відбитків пальців) та реєстрація. 

 

Чи потребуєте ви житло? 

 

Так   ☐ Ні ☐ 

 

Якщо відповідь позитивна, перейдіть до 
станції 3. 

 

 

 

Станція 3 

 

Розміщення: 

 

Розміщення у притулку, 

 

молодіжний гуртожиток,  

 

пансіонат 

 

 
Станція 3 потрібна лише в тому випадку, 

якщо на запитання про житло було надано 

ствердну відповідь на станції 2. 

Розподіл між урядами та районними 

адміністративними органами 

Вам буде запропоновано безкоштовне 

житло, де ви зможете зупинитись. 

Ви можете переїхати у знайдене власними 

силами житло у будь-який час. 

 

 


