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Актуальні повідомлення та інформація для біженців з України 
 
 
Втеча: 

• Інформація про те, які пункти перетину кордону рекомендуються для 
виїзду з України (для всіх країн): 
Info pack for Ukrainian refugees: 
https://medium.com/youthpeaceambassadors/info-pack-for-ukrainian-
refugees-49a2e6a9ef47 (cryptpad.fr) 

 
Прибуття в Мюнхен:  

• На Центральному вокзалі Мюнхена є головний контактний пункт 
Карітасу і необхідних партнерів 

• Там  біженці з України отримують допомогу з початковою орієнтацією 
рідною мовою: (інформація про реєстрацію, переадресація до центру 
прибуття Марія-Пробст-Штрассе, направлення до психосоціальних 
(початкових) консультаційних центрів, подорожі далі, інформація про 
проживання тощо) 

 

• В прийомному пункті Карітас можливе нічне перебування біженців з 
України. 
Caritas-Begegnungszentrum, Dachauer Str. 3  
Працює щодня з 18.00 до 07.00 
Середа з 20.00 до 07.00 
 

• Біженцям з України дозволено  користуватися  місцевим транспортом 
у Німеччині безкоштовноwww.bahn.de/info/helpukraine 

• Тут інтернетна сторінка з юридичною інформацією: www.willkommen-in-
muenchen.de 
„Willkommen in München“ Hotline 0800 000 5802 
З понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00 год 

 
Проживання: 

• Той, хто шукає житло, може зв'язатися з інформаційним центром в 
Мюнхені. Там вони отримують інформацію і їм виділять житло ( в 
приватних осіб або від держави ). 
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• Карітас в районі Мюнхена створив гарячу лінію і електронну поштову 
скриньку  для людей, які шукають приватне житло і громадян, які 
пропонують житлову площу. 
 caritasdienste-lkm@caritasmuenchen.de 
Hotline: 0800 89 40 40 з 9:00 до 12:00 год особисто або залишити 
повідомлення на автовідповдачі. 

 
Реєстрація в центрі прибуття: 

• Всі хто прибув з України повинні особисто повідомити про це в 
реєстраційний офіс центру прибуття  

• Це також стосується осіб, які перебували уже тут, наприклад,у родичів 
або знайомих. Після реєстрації ви, звичайно, можете повернутися туди 

• Це також є обов'язковою умовою для отримання соціальної допомоги 
Прийомний пункт: Maria-Probst-Straße 14, 80939 München  
Центр прибуття працює цілодобово 

 

 
 

Допомога при психологічному стресі: 

• Ті, хто звертається за консультацією тут на місці, хто  потребує 
підтримки  через психологічний стрес, викликаний війною в Україні, 
можуть звернутися до соціальних психіатричних служб Карітасу. 
spdi-schleissheim-garching@caritasmuenchen.de  
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