
Ergänzender Kurzfragebogen zum Ehegattennachzug / Eheschließung
(bitte ausführlich (!) am PC auf Deutsch ausfüllen und ausdrucken)
Додаткова анкета на візу з метою возз'єднання до чоловіка (дружини) / укладення шлюбу
(прохання детально (!) заповнити анкету німецькою мовою в комп’ютері та роздрукувати)

1. Datum und Ort der Eheschließung, oder wo und wann ist die Eheschließung geplant:
Дата і місце реєстрації шлюбу, або де і коли запланована реєстрація:

2. Falls der/die Ehepartner(in)/Verlobte(r) keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt: Wann und warum ist
er/sie nach Deutschland gezogen?
Якщо Ваш чоловік/наречений (або дружина/наречена)  не мають німецького громадянства:  коли і
чому він/вона переїхав/ла до Німеччини?

3.  Wann,  wo  und  bei  welcher  Gelegenheit  haben  Sie  sich  kennengelernt?  Durch  wen  haben  Sie  sich
kennengelernt?
Коли, де і при яких обставинах Ви познайомилися? Хто Вас познайомив?

4. Wann und wo haben Sie sich zum ersten Mal persönlich getroffen?
Де і коли Ви вперше зустрілися особисто?

5. Seit wann sind Sie ein Paar (Datum)? 
Коли Ви почали зустрічатися, стали парою (дата)?

6. Wie oft haben Sie sich seit dem Kennenlernen gesehen (in Deutschland, in der Ukraine, anderswo)? 
Як часто Ви бачилися після знайомства (в Німеччині, в Україні, чи в іншому місці)?

7. Wann und wo war Ihr letztes persönliches Treffen:
Коли і де Ви востаннє особисто бачилися?

8. Wer, wo und wann hat den Heiratsantrag gemacht?
Хто, де і коли зробив шлюбну пропозицію?

9. Haben Sie Ihre Hochzeit gefeiert? Falls ja, wo und wieviel Gäste wurden eingeladen?
Чи святкували Ви Ваше весілля? Якщо так, то де, і скільки було запрошених гостей?



10. In welcher Sprache kommunizieren Sie mit Ihrem/r Ehegatten/Verlobten?
Якою мовою Ви спілкуєтеся з чоловіком/нареченим (дружиною/нареченою)?

11. Seit wann lernen Sie Deutsch?
Як давно Ви вивчаєте німецьку мову?

12. 
a)  Wieviel  Kinder  haben  Sie  (auch  volljährige)? Schreiben  Sie,  bitte,  den  Namen,  Vornamen  und
Geburtsdatum der Kinder, wo wohnen/t zurzeit Ihre Kinder/Ihr Kind?
Скільки у Вас дітей (також повнолітніх)? Вкажіть, будь ласка, ім’я, прізвище та дату народження
дітей, а також де наразі проживають Ваші діти.

b)  Haben  Sie  gemeinsame  Kinder.  Schreiben  Sie,  bitte,  den  Namen,  Vornamen  und  Geburtsdatum der
Kinder.
Чи є у Вас спільні діти? Вкажіть, будь ласка, iм’я, прізвище та дату народження дітей.

13. Sofern zutreffend: Sollen Ihr(e) Kind(er) jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt zu Ihnen nachziehen?
Wenn ja, welches Kind / wann? Wie lange und wo bleibt das Kind zwischenzeitlich?
Якщо стосується: чи плануєте Ви возз'єднання Вашої неповнолітньої дитини (дітей) до Вас зараз
або пізніше? Якщо так, то коли? Назвіть прізвище та ім’я дитини (дітей). Як довго, де і  з ким
тимчасово залишатиметься дитина?

14. Waren Sie schon einmal verheiratet? Falls Vorehe: seit wann geschieden/ oder verwitwet?
Чи були Ви раніше одружені? У випадку попередніх шлюбів: з якого часу розлучені / або овдовіли?

15. Haben Sie Verwandte in Deutschland? Falls ja: Verwandtschaftsgrad? Wohnort? Wie nach Deutschland
gekommen und wann?
Чи маєте Ви в Німеччині родичів? Якщо так: ступінь споріднення? Їх місце проживання? Як і коли
вони потрапили до Німеччини? 

16. Welche der Verwandten Ihres/r Ehegatten/Verlobten kennen Sie persönlich?
З ким із родичів Вашого чоловіка/ нареченого (дружини/нареченої) Ви особисто знайомі?

17. Hat Ihr/e Ehegatte/Verlobte(r) minderjährige Kinder? 
Чи має Ваш чоловік/наречений (дружина/наречена) неповнолітніх дітей?



18. Ist Ihr/e Ehegatte/ Verlobte(r) erwerbstätig? Was macht sie/er beruflich?
Ваш чоловік/наречений (дружина/наречена) працевлаштований/а? Ким працює?

19. Haben Sie weitere wesentliche Informationen, die Sie uns mitteilen möchten?
Чи маєте Ви іншу суттєву інформацію, яку б Ви хотіли нам повідомити?

20. Sonstige Bemerkungen:
Інші примітки:

Um Ihre Bekanntschaft und weitere Kontakte zu bestätigen, legen Sie bitte Belege in zwei Kopien vor
(u.  z.  Nachweise  zu Besuchsreisen;  gemeinsame Fotos; Schriftverkehr für verschiedenen Zeitraum,
Chat Ausdrucke, Kopie der Reisepässe mit Einreisestempeln) 
Щоб  підтвердити  Ваше  знайомство  та  подальші  контакти,  подайте,  будь  ласка,
документальні  підтвердження  в  2-х  копіях  (а  саме,  підтвердження  щодо  гостьових  візитів,
спільні фотографії, листування за різний період, роздруківки чатів, копії закордонних паспортів з
в’їзними штампами).

Kiew, den                                                   Antragsteller(in):_________________________


