
 

 
 

Реєстрація біженців війни з України в Нижній Франконії  
Реєстрація для запису PIK (біометрична реєстрація) у закладі ANKER у Нижній 

Франконії  
Коротка інформація станом на 13 квітня 2022 року 

 
Шановні пані та панове,  
 
якщо ви отримали цей інформаційний лист від відповідального за вас місцевого органу влади 
Німеччини (районне управління/ районна адміністрація /муніципальна адміністрація), це 
означає, що для обробки вашого подальшого перебування в Німеччині/Баварії/Нижньої 
Франконії необхідно, щоб ви та члени вашої родини якомога швидше забронювали зустріч на 
біометричну реєстрацію (PIK) у центрі ANKER у Нижній Франконії, Conn-Str. 1, 97505 
Geldersheim. 
 
Під час процедури буде зроблена біометрична фотографія і братимуть (у дітей старше шести 
років) відбитки пальців. Правовою підставою для цього є стаття 49 (5) номер 6 Закону про 
проживання (§49 Abs. 5 Nr. 6 AufenthG).  
 
Тільки після реєстрації  біометричних даних, відповідальний за вас місцевий орган з 
питань іноземців (районне управління /районна адміністрація) може продовжити 
перевірку надання дозволу на проживання відповідно до § 24 AufenthG. 
 
Записатись на прийом на біометричну реєстрацію (PIK) у нашому центрі ANKER можна тільки 
онлайн за наступними адресами 
 
https://www.etermin.net/ukraine-
termin?lang=de  

Deutsch 

 

https://www.etermin.net/ukraine-
termin?lang=en  

Englisch 

 

https://www.etermin.net/ukraine-
termin?lang=ru  

Русский 

 

Увага! Без попереднього запису, НЕ МОЖЛИВО пройти реєстрацію біометричних даних 
(PIK), через велику кількість бажаючих зареєструватись. 
 
Будь ласка, під час бронювання зверніть увагу на інформацію на звороті! 
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Примітки щодо бронювання: 
 
 

1. Обов’язково виберіть правильну кількість людей, наприклад,  для одного з батьків із 
двома дітьми - „3“: 

 
 
 
 

2. Важливо, щоб ви ввели правильну адресу електронної пошти, за якою ми можемо з вами 
зв'язатися. Після завершення бронювання зустрічі, ви отримаєте електронне 
підтвердження. Покажіть це підтвердження, коли ви прибудете до центру ANKER: 

 

 
 

3. Реєстрація займає близько 30 хвилин на одну людину. Якщо ви бронюєте зустріч для 
трьох і більше осіб, бронюйте зустрічі тільки до 14:00! 
 

4. По можливості приходьте на прийом з негативним експрес-тестом на коронавірус (не 
старше 24 годин)!  
 
 

Ми сподіваємось на якнайшвидшу зустріч з вами! 
 
 

Центр ANKER у Нижній Франконії  
Електронна пошта: ukraine-termin@reg-ufr.bayern.de 
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