
Aufnahme Kriegsvertriebene aus der Ukraine 
Реєстрація українців, які вимушені переселятися через військову агресію 
 
Persönliche Daten: 
Особисті дані 
 
Vorname:   ______________________________________________ 
Ім’я 
Nachname:   ______________________________________________ 
Прізвище 
Geschlecht:   ______________________________________________ 
Стать 
Geburtsdatum und Alter: ______________________________________________ 
Дата народження/Вік 
Schulpflichtig ja/nein: ______________________________________________ 
Потреба у шкільному навчанні: так/ні 
Falls ja, wann zuletzt in der Schule: ______________________________________ 
Якщо так, то дата останнього дня відвідування школи 
Kita-Platz benötigt ja/nein: _____________________________________________ 
Потреба в дитячому садочку: так/ні 
Geburtsort:   ______________________________________________ 
Місце народження 
Staatsangehörigkeit: ______________________________________________ 
Національність 
Herkunftsland:  ______________________________________________ 
В якій країні народилися 
Nationalpass-Nr:  ______________________________________________ 
Номер закордонного/українського паспорта 
Ausstellungsdatum Pass: ______________________________________________ 
Дата видачі паспорта 
Gültigkeitsdauer Pass: ______________________________________________ 
Термін дії паспорта 
Sprachkenntnisse:  ______________________________________________ 
Які мови знаєте 
Telefon:   ______________________________________________ 
Телефон 
E-Mail:   ______________________________________________ 
Електронна пошта 
Verzogen am:  ______________________________________________ 
Дата виїзду з рідної країни 
Ankunft am:   ______________________________________________ 
Дата прибуття 
 
 
 



Angaben zum Wohnort: 
Дані про місце проживання у Німеччині 
 
Einzugsdatum:  ______________________________________________ 
Дата заїзду 
Derzeitiger Aufenthaltsort:_____________________________________________ 
Теперішнє місце проживання 
Wohnanschrift  ______________________________________________ 
Адреса місця проживання у Німеччині 
Wohnungsgeber:  ______________________________________________ 
Орендодавець місця проживання 
Anschrift:   ______________________________________________ 
Адреса орендодавця 
    ______________________________________________ 
 
Telefon:   ______________________________________________ 
Телефон орендодавця 
E-Mail:   ______________________________________________ 
Електронна адреса орендодавця 
 
Unterkunft wird benötigt  ☐ JA   ☐ NEIN  
Потреба у наданні житла.            Так.               Ні.   
 
 
___________________    __________________________ 
Datum      Unterschrift  
Дата                                                                  Підпис 
 
 

• Ausweisdokumente sind mitzubringen 
• Bitte für jede zu registrierende Person ein Formblatt ausfüllen. 
• Zur Registrierung bitte einen Termin vereinbaren für alle zu registrieren-

den Personen.  
• Es müssen auch alle Personen persönlich zur Registrierung erscheinen 

 
 

• Необхідно принести з собою всі документи, що посвідчують особу 
• Кожна особа, що реєструється має заповнити окремо даний 

формуляр 
• Для реєстрації необхідно записатися заздалегідь (Termin vereinba-

ren) 
• Для реєстрації необхідно з’явитися у мерії особисто 
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