
Союз Українських Студентів у Німеччині (СУСН) • Bund Ukrainischer Studenten in Deutschland e.V. 

Postfach 10 03 07 • D-80077 München • www.sus-n.org • mail:info@sus-n.org 

 

 
 

Bund Ukrainischer Studenten in Deutschland e.V. 
Союз українських студентів у Німеччині 

Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts München 
VR№ 5429 

Postfach 10 03 07 • D-80077 München 

www.sus-n.org • mail:info@sus-n.org  

Bankverbindung: 

Konto-№ 659117070 • HypoVereinsbank • BLZ 700 202 70 

 

 

 

            

           09.05.2010р. 

 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 

 
Управа СУСНу повідомляє всю українську громадськість, що з нагоди ювілейних 

святкувань 60-ої річниці від заснування СУСНу видано спеціальний ювілейний 

конверт, а німецька пошта видасть спеціальну ювілейну поштову печатку, яка буде 

використовуватися від 22.05 до 21.06.2010р. на головній пошті у Вайдені. 

 

Ювілейний конверт (без ювілейної печатки) можна придбати в Управи СУСНу або в  

парафіяльній домівці 9 та 16 травня, a конверт з ювілейною печаткою від 22 травня.В 

суботу 22 травня і в неділю 23 травня буде виставлена поштова скринька в 

парафіяльній домівці при українській греко-католицькій церкві на Schönstr. 55, 81543 

München. Пошта вкинена до поштової скриньки буде погашена ювілейною печаткою і 

вислана до адресатів через центральне поштове відділення у Вайдені. 

 

Будь-який конверт (листівку) з адресою отримувача і наклеєною поштовою маркою 

(конверт до 20г: для Німеччини – 0,55 Євро, Європи – 0,70 Євро, Світу – 1,70 Євро) 

можна буде вкинути в цю поштову скриньку, і вся пошта з цієї скриньки буде 

проштампована спеціальною ювілейною поштовою печаткою виданою з нагоди 60-

ліття СУСНу. Всі, хто не може особисто вкинути кoнверт чи листівку в поштову 

скриньку, просимо пересилати їх на адресу СУСНу в іншому більшому конверті з 

карточкою, на якій повинно бути виразно написано: 

Sondestempel 60 Jahre BUSD (Bund Ukrainischer Studenten in Deutschland e.V.) 

 gültig ab 22.05.2010 

а ми потурбуємося про подальшу пересилку.  

 

Наша адреса:  

Bund Ukrainischer Studenten in Deutschland e.V. 

Postfach 100307 

80077 München 

З питаннями просимо звертатися за тел.: 0176 24 89 84 00. 

Всю пошту слід надіслати нам до 20.05.2010р. 

 

Ціна пропам’ятного конверту – без поштової марки і ювілейної печатки з німецьким чи 

українським текстом – 1 Євро. 

Конверт з поштовою маркою вартістю 0,10 Євро і поштовою ювілейною печаткою 

коштуватиме 2 Євро. 

Поштова ювілейна печатка буде дійсна з 22.05 до 21.06.2010р. на головному 

поштовому відділенні за адресою: 

 

 



Союз Українських Студентів у Німеччині (СУСН) • Bund Ukrainischer Studenten in Deutschland e.V. 

Postfach 10 03 07 • D-80077 München • www.sus-n.org • mail:info@sus-n.org 

 

 
 

Bund Ukrainischer Studenten in Deutschland e.V. 
Союз українських студентів у Німеччині 

Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts München 
VR№ 5429 

Postfach 10 03 07 • D-80077 München 

www.sus-n.org • mail:info@sus-n.org  

Bankverbindung: 

Konto-№ 659117070 • HypoVereinsbank • BLZ 700 202 70 

 

Deutsche Post AG 

NL Philatelie 

Sonderstempelstelle 

Franz-Zebisch-Str. 15 

92637 Weiden  
Заохочуємо всіх купувати конверти з українським чи німецьким текстом про історію 

СУСНу і висилати Вашим родичам, друзям, знайомим. Тим самим Ви робите Ваш 

внесок до інформативного поширення СУСНу та українського студентства загалом. 

Конверт і печатка були видані для документацїі українського студентського руху у 

Німеччині. 

 

З найкращими побажаннями, 

Управа СУСН 


