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Любі Українці! 

 

Mісто Ганновер пропонує безкоштовні обіди для українців, які були 

змушені тікати від війни, але ще не отримують соціальних виплат.  

 

Пообідати можна з понеділка по п´ятницю у приміщенні CVJM 

Hannover e.V., який знаходиться за адресою: Limburgerstraße 3, 

30159, Hannover (навпроти магазину Primark). Гарячі обіди 

пропонуються з 11:00 до 13:00 год. В приміщенні ви отримаєте ваучер на відвідування 

кав´ярні-пекарні „Göing“ (в Ганновері є багато філіалів), де ви можете отримaти сніданок або 

легкий ланч. 

 
До CVJM Hannover e.V. ви можете дістатися, доїхавши до зупинки метро Kröpcke та 

пройшовши 5 хв пішки (див. карту). 

 

 
 
Кафе "Лейбніц" (в приміщенні столової університету імені Лейбніца (Mensa der Lebniz 

Universität Hannover), за адресою Callinstr.23, пропонує гарячі обіди з понеділка по 

п´ятницю з 12:00 до 14:00. Головні умови доступу в кафе та отримання порції гарячого обіду 

- наявність українського паспорту (або іншого схожого документу), а також відсутність інших 

доступних можливостей отримати тепле харчування. 

 
До кафе "Лейбніц" ви можете дістатися, доїхавши від зупинки метро Крьопкe / Kröpke 

лінією 4 (Garbsen) або 5 (Stöcken) до зупинки Schneiderberg/ Wilhelm-Busch-Museum, та 

пройшовши приблизно 3 хв. пішки. Вхід в кафе з місточка, звертайте увагу на вказівник 
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"Cafe Leibniz".  

 

 
 

Українська Спілка в Нижній Саксонії пропонує кожного дня окрім неділі в офісі за 

адресою Podbielskistrasse 269, 30655 Hannover з 9 год ранку сніданки (бутерброди/чай/кава, 

солодкий пиріг) та гарячі обіди (в обмеженій кількості). 

 

Щодня в обід з 12 год пропонується гарячий суп. Додатково можна отримати харчові пакети 

(за наявністю). Час роботи: Пн.-Пт. 9:00-17:30, Сб. 10:00-16:30. Як доїхати? Трамвай/U-Bahn 3 

(в сторону Altwarmbüchen), 7 (в сторону Misburg), 9 (в сторону Fasanenkrug), виходити на 

зупинці „Klingerstrasse“, перейти дорогу,підійматися на 3 поверх (є ліфт). 
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На складі пожертв Української Спілки Нижньої Саксонії, Ганновер-Борнум, можна 

отримати безкоштовно картоплю або інші овочі (за наявністю), якi поставляють місцеві 

фермери. Графік роботи Пн-Пт: 11:00 – 18:00. Сб: 11:00 – 15:00. Адреса: Nennndorfer Chaussee 

9, 30453, Hannover. 

 

Як добратися від головного вокзалу?: 

 

- Автобус 500 до станції Nenndorfer Chaussee (8 зупинок, 16 хвилин їзди)+5 хвилин пішки 

- Електричка S1 i S2 Hannover-Bornum (3 зупинки, 11 хвилин їзди) +13 хвилин пішки 

- Від Kröpcke: Трамвай 3 і 7 до Mühlenberger Markt, пересадка на автобус 581 до 

Nenndorfer Chausse +5 хвилин пішки 

 

Додатково і тільки при наявності українського або біометричного паспорту можна отримати 

продукти харчування в організації „Hannover Tafel“. Місця видачі продуктів по районам м. 

Ганновер ви знайдете тут: http://www.hannovertafel.de/lebensmittelausgabestellen/ (сайт 

німецькою мовою). 

 

У вас виникли запитання? Напишіть нам WhatsApp повідомлення на 0157-53087566 або 

напишіть нам імейл info.uvnev@gmail.com. 

 

З повагою Ваша Українська Спілка Нижньої Саксонії 

23.05.2022 
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