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Основний посил: майбутнє автобусного туризму в небезпеці. Всюди, в кожній країні, цей 

сектор бізнесу несе катастрофічні збитки, і незабаром більшість автобусних компаній стануть 

встануть на порозі банкрутства. Сотні тисяч робочих місць буде втрачено. І зрозуміло, втрата 

автобусного туризму торкнеться суміжних областей бізнесу - це торкнеться економіки в 

цілому. Нам потрібно зібрати якомога більше підписів. Час закінчується, необхідно не менше 

50 000 підписів до 24 червня 2020 року, щоб петицію взяли до розгляду. 

В одній країні (Німеччини) ми можемо допомогти, для цього потрібно всього кілька хвилин. 

Це справить позитивний ефект на уряди інших країн, оскільки саме Німеччина є 

європейським туристичним центром. 

Допомагаючи врятувати автобусний бізнес в Німеччині, ви допоможете і своїй країні теж! 

 

1. Необхідно сформувати у людей розуміння проблеми. 

Поясніть нашу проблему в простій і зрозумілій формі. Ви можете використовувати такі 

аргументи: 

a) Автобусні компанії були забуті при розподілі державної допомоги. Авіакомпанії 

отримали субсидії, залізничні компанії теж, але туристичні автобуси - ні. 

b) Навіть просто стоячи в гаражі, автобус все ще вимагає фінансових витрат. Для 

Німеччини ця сума становить близько 300 євро в день на кожну одиницю транспорту. 

Жодна компанія не може впоратися з таким навантаженням без отримання прибутку. 

c) Це стосується не тільки самої сфери, а й суміжних бізнес-сфер. Все, що пов'язано з 

гостинністю також зазнає шкоди. Готелі, ресторани, курорти, сувенірні магазини, 

парки атракціонів - потік гостей істотно зменшиться, якщо не буде кому привезти цих 

гостей. 

2. Поясніть, що майбутнє поставлене на карту. 

Поясніть, що справа не в прибутку, але в можливості вижити. Автобусні компанії допомагали 

нам уникнути застою. Тепер ми повинні допомогти їм уникнути банкрутства. 

3. Зверніть увагу на те, що кожен може допомогти: підписуючись і поширюючи. 

Люди можуть і повинні брати участь в цьому процесі двома способами: підписувати його 

самостійно, але при цьому нести послання далі. 

 

Як збирати підписи оффлайн? 

 

a) Роздрукуйте шаблон на наступній сторінці і заповніть його якомога більшою кількістю 

людей (1 лист на людину). Брати участь може будь-хто (незалежно від віку, 

національності, професії і т.д.). 

b)  Лист з підписом можна відправити в Бундестаг електронною поштою 

(post.pet@bundestag.de). За бажанням підписавших, ви також можете переслати їх 

самостійно, або нам. Перший варіант краще, але ми можемо зробити це будь-яким 

способом. Не важливо,як послання буде доставлене. Головне, щоб було,що 

доставляти☺
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#honkforhope – Асоціація з захисту інтересів автобусного туризму  

 

ЯК Я МОЖУ ЗБИРАТИ ПІДПИСИ ОФФЛАЙН? 
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Deutscher Bundestag 
Sekretariat des Petitionsausschusses 
Федеральний Парламент Німеччини 

Секретаріат Комітету з петицій 

 

Platz der Republik 1  
11011 Berlin  
E-Mail: post.pet@bundestag.de 
Fax: +49 30 227-36053 

UNTERSTÜTZUNG PETITION 111623 
Підтримка петиції № 111623 

  Wirtschaftshilfen für das Busgewerbe im Zusammenhang mit der Corona-Krise vom 27.05.2020 
Економічна допомога автобусній галузі в контексті Коронавірусноі кризи від 27 травня 2020 року 

Link: 
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2020/_05/_27/Petition_111623.html?fbclid=IwAR0Y_aPyfjhMo3xMZMWmQMwEJ6aP3MaXLBelCIZW71V2W4QbfySKszM

0V1c 
 

Hiermit unterstütze ich durch MITZEICHNUNG die oben erwähnte Petition mit der ID Nr. 111623 
im offline Wege unter Angabe meiner Daten:  
Наступним я підтримую і підписую вищевказану петицію, з номером 111623, в оффлайн - режимі, із 

зазначенням моїх особистих даних: 

 

VORNAME 

Ім'я 

 

 

NACHNAME 

Фамілія 

 

 

STRASSE HAUSNUMMER 
PLZ, ORT 

LAND 
Повна адреса, поштовий 

індекс, місто і країна 

 

 

 

UNTERSCHRIFT 

(EIGENHÄNDIG) 

Підпис (вручну) 

 

 

 

 
Будь ласка, відправте цей заповнений і підписаний вручну документ одним з наступних 
способів: 
 

a) Поштою: Німецький Бундестаг (Platz der Republik 1, 11011 Berlin) 

b) Факсом: 0049 30 227-36053 

c) Електронною поштою (відсканованим або сфотографованим і прикріпленим) за адресою 

post.pet@bundestag.de  
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