
 
 
 
Більше інформації можна знайти тут: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreispolizeibehörde Warendorf 
 
Waldenburger Straße 2-4 
48231 Warendorf 
Telefon: 02581/600-0 
Fax: 02581/600-170  
 
 
E-Mail:  poststelle.warendorf@polizei.nrw.de 
Internet:  https://warendorf.polizei.nrw/ 
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.waf/ 
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.waf 

 

 
 
 
Ми тут для вас! 
У разі надзвичайної ситуації або 
небезпеки до нас можна зв’язатися в 
будь-який час через 

Екстрений виклик 110. 

Ви не потрапили в гостру надзвичайну 
ситуацію, але маєте інше занепокоєння? 
Завітайте до нас в один із наших 
відділень поліції або зателефонуйте 
нам. 

Ви знайдете нас тут  
Поліцейський відділок Алена 
Südberg 35 
59229 Ahlen 
02823/965-0 

Варендорфський поліцейський 
відділок 

Wilhelmstraße 26 

48231 Warendorf 
02581/94100-0 

Поліцейська дільниця Бекума 

Kettelerstraße 8 

59269 Beckum 
02521/911-0 

Поліцейський відділок Ольде 
Hermann-Johenning-Platz 2 
59302 Oelde 

02522/915-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 warendorf.polizei.nrw 

        bürgerorientiert • professionell • rechtsstaatlich 

  Окружна поліція в Варендорфі 

  інформація поліції для біженців 
  з України 

Ви можете зв’язатися з пожежною 
командою та рятувальною службою 
в будь-який час через 

Екстрений виклик 112 
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Остерігайтеся шахраїв 
 
На жаль, є люди, які користуються 
чужим становищем. Тому остерігайтеся 
пропозицій від незнайомих людей. 

пропозиції роботи 

Будьте особливо уважні, коли 
отримуєте пропозицію про роботу. Не 
кожна пропозиція відповідає істині. 

Можливо, шахраї лише прикидаються, 
що мають роботу або готовність 
допомогти, а насправді переслідують 
зовсім інші цілі, 

наприклад проституція. 

дозволи на роботу 

Навіть при серйозних пропозиціях 
роботи є ризик, що в гіршому випадку 
вас притягнуть до відповідальності без 
необхідних дозволів. 
 

Тому: не поспішайте з пропозиціями 
роботи! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Шановні українці, 
 

Ми глибоко вражені вашою ситуацією і 
хотіли б підтримати вас у цей важкий 
час. 

Завданням поліції також є 
забезпечення вашої безпеки. 

Ми доступні кожному вдень і вночі. 

Якщо вам потрібна допомога або 
виникли запитання, зв’яжіться з нами в 
будь-який час. 

Ми тут для вас! 

 
 
 
ваш 

 

 
 
 

пропозиції житла 
 

Шахраї пропонують, наприклад, 
забрати людей у власні квартири та 
будинки або знайти вам квартиру за 
певну плату. 

Подібні пропозиції посередництва 
повинні розглядатися лише 
уповноваженими особами, наприклад 
працівниками служби соціального 
захисту населення. 
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