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Сьогодні багато людей проявляють солідарність з тими, хто постраждав від 
війни в Україні і пропонують свою допомогу. Для кращої координації запитів 
щодо отримання допомоги  та пропозицій щодо її надання, громадою селища 
Lehre було створено електронну скриньку krisenstab(at)gemeinde-lehre.de. 
Подальшу інформацію Ви знайдете на даній інтернет-сторінці. 

 

Часто задавані питання: 

Тут Ви знайдете  питання і відповіді на дану тему 

7 березня 2022 

Як я можу допомогти і куди мені звертатися? 

Для пропозицій допомоги, запитів щодо отримання допомоги через війну в 
Україні громада Лєре створила електронну скриньку:  krisenstab(at)gemeinde-
lehre.de. Кризовим штабом громади було прийнято рішення усі пропозиції 
допомоги та запити на її отримання збирати за однією електронною адресою. 

Куди я можу принести речі для гуманітарної допомоги? 

На жаль, ми не можемо надалі приймати речі для гуманітарної допомоги. 
Прохання звернутися до благодійних організацій. У групі фейсбуку, «38165 hält 
zusammen», що налічує близько 850 учасників, надалі активно вітаються усі  
пропозиції. 

Як я можу пожертвувати гроші? 

Перерахунок коштів для жителів українського міста Золочів можливий через 
розрахунковий рахунок громади Lehre. Золочів є містом побратимом для міста 
Schöningen am Elm. 

Кошти будуть перераховані для асоціації Solotschiw-Schöningen, що 
зареєстрована  в місті Schöningen. 

Volksbank Brawo, IBAN DE11 2699 1066 8151 5710 00, Stichwort "Ukraine“ 
 

Я можу запропонувати житло для українських біженців, 
куди мені звернутися? 

Особливо при запитах  щодо надання житла для українських біженців, 
необхідна базова інформація. 
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На електронну адресу кризового штабу krisenstab@gemeinde-lehre.de необхідно 
вислати наступну інформацію: 

• Площа в м²; 
• Кількість кімнат; 
• Меблювання; 
• Очікуваний розмір орендної плати; 
• Пропонований термін оренди; 
• Контактні дані. 

 
Моя сім’я/друзі в Україні. Як я можу забрати їх сюди? 
 
Не рекомендується їхати самостійно в Україну, щоб забрати  
родичів, друзів. Ситуація небезпечна і цим повинні 
займатися досвідчені організації по роботі з біженцями. 
Таким чином стає можливою також структурована 
координація федеративними землями. 
 

Де біженці повинні повідомити про своє 
прибуття/зареєструватися? 

Першим пунктом прийому місцевого відомства землі Нижня Саксонія 
являється Центр Прибуття в Bad Fallingbostel/Oerbke. Там відбувається 
реєстрація і розподіл по окремим громадам в Нижній Саксонії. 

Довідкова служба Bad Fallingbostel/Oerbke 

Hartemer Weg 100 
29683 Oerbke 

Телефон: 05162 9010-100 
Факс: 05162 9010-101 
Електронна адреса: poststelle-oer(at)lab.niedersachsen.de 

 

Як довго біженці з України мають право перебувати в 
Німеччині і на що при цьому повинні звертати увагу? 
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На сайті Міністерство внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії знаходиться 
інформація щодо наступних тем:  

• В’їзд без візи; 
• Відповідальні відділи віз та реєстрації іноземних громадян; 
• Обов’язкова реєстрація; 
• Дозвіл на перебування; 
• Притулок; 
• Возз’єднання сім’ї; 
• Соціальні послуги; 
• Працевлаштування. 

 

 

 

Пресреліз до даної теми 

 

Тут можна знайти статті на тему: «Українська криза» 

 


