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Sie haben Fragen zum Aufenthalt in Deutschland, zur 
Gesundheitsversorgung, zu Schule, Ausbildung und Beruf? 
У вас возникли какие-либо вопросы: о вашем пребывании в Германии, 
o системе здравоохранения, o школьном/ дальнейшем образовании и
работе?
У вас є питання: про ваше перебування в Німеччині, про систему 
охорони здоров'я, про школу / освіту і роботу? 

Ukraine-Hotline-Bayern, erste Informationen und Vermittlung von Unterstützung, Tel.: 089-
544979199, Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Siehe 
auch Website auf Ukrainisch, Englisch, Deutsch: 
Горячая линия для украинцев в Баварии, первая информация и 
поддержка: Тел.: 089-544979199 с понедельника по пятницу с 8 утра 
до 20 вечера, в субботу и в воскресенье с 10 утра до 14:00. Так же Вы 
можете найти информацию на сайте: на украинском, английском, 
немецком языках: 
Гаряча лінія для українців у Баварії, перша інформація та підтримка: 
Тел: 089-544979199 з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00, субота та 
неділя з 10:00 до 14:00. Ви також можете знайти інформацію на сайті: 
українською, англійською, німецькою мовами: 

Onlineberatung mbeon für Zuwanderer auch auf Russisch oder Ukrainisch: 

Миграционная консультания в режиме онлайн в приложении mbeon 
для иммигрантов также на русском или украинском языке 
Онлайн-консультації з питань еміграції в додатку mbeon для 
іммігрантів також російською або українською мовами 

Beratungsstellen für Zuwanderer in Ihrer Nähe finden Sie mit dem „Beratungsstellenfinder“ 
(BAMF-Navi). Wenn Sie den Ort und den Suchradius in Kilometern angeben, werden Ihnen die 
Beratungsstellen angezeigt. Bitte vereinbaren Sie telefonisch oder per E-Mail einen Termin. 

Центры консультации по миграционным вопросам  в Вашем регионе, 
можно найти в «Поиске консультационных центров» (BAMF-Navi). 
Если указать местоположение и радиус поиска в километрах, то 
отобразятся консультационные центры. Пожалуйста, запишитесь на 
прием по телефону или по электронной почте.   
Центри консультування з питань міграції у вашому регіоні можна 
знайти в розділі "Пошук консультаційних центрів" (BAMF-Navi). Якщо 
вказати місце і радіус пошуку в кілометрах, будуть відображатися 
консультаційні центри. Будь ласка, запишіться на зустріч по 
телефону або електронною поштою. 
Oder Sie finden gleich unter diesem Plakat ein Dokument mit den Kontaktdaten der 
Beratungsstellen in Ihrer Nähe: 

Также Вы сможете найти под этой информацией контактные данные 
консультационных центров в Вашем регионе: 
Ви також можете знайти під цією інформацією контактні дані 
консультаційних центрів у вашому районі: 




