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Реєстраційна форма 
     Будь-ласка робіть відмітки хрестиком !   Пояснення на звороті! 

ПРІЗВИЩЕ (друкованими літерами), НАУКОВИЙ СТУПІНЬ (скорочено, за наявності австрійського ступеня) 

ІМ’Я (як транслітеровано у закордонному паспорті) 
 

Прізвище до п е р ш о г о шлюбу 
 

ДАТА НАРОДЖЕННЯ 
 

СТАТЬ 
чоловіча   жіноча 

ВІРОСПОВІДАННЯ 
 

МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ (відповідно до закордонного паспорту) та країна народження 
 

СІМЕЙНИЙ СТАН    
неодружений       одружений      цивільне партнерство розлучений      шлюб анульовано або визнано недійсним      
цивільне партнерство анульовано або визнано недійсним      вдова/вдівець      вдова/вдівець у цивільному партнерстві 

ГРОМАДЯНСТВО  
Австрія Інша країна   Назва країни

Номер ZMR (центрального реєстру мешканців), якщо відомо: 
 

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН: закордонний паспорт, внутрішній паспорт, інше 
                                         Номер та серія:                                                         Дата видачі: 

                                         Орган що видав, країна: 

 
РЕЄСТРАЦІЯ місця 
проживання за 
адресою: 

Вулиця (площа) або нас. пункт (якщо вулиць немає) 
 

№ будинку 
 

Під’їзд 
 

Квартира 
 

Індекс Місто, село, федеральна земля (область), країна 

  

Це ваше головне місце проживання? : так ні 

 
Якщо ні, 
головне місце 
проживання 
залишається 
за адресою… 

Вулиця (площа) або нас. пункт (якщо вулиць немає) 
 

№ будинку 
 

Під’їзд 
 

Квартира 
 

Індекс Місто, село, федеральна земля (область), країна 

  

Ви прибули з-за кордону? ні                          так  Країна: 

 
СКАСУВАННЯ 
РЕЄСТРАЦІЇ місця 
проживання за 
адресою: 

Вулиця (площа) або нас. пункт (якщо вулиць немає) 
 

№ будинку 
 

Під’їзд Квартира 
 

Індекс Місто, село, федеральна земля (область), країна 

  

Ви переїжджаєте за кордон? 

ні так   Назва країни: 

У разі реєстрації місця проживання: 
Особа або організація яка надає житло (Ім’я/назва 
друкованими літерами, дата та підпис) 

Дата та підпис особи що реєструється  
(Підтверджую достовірність наданих мною даних) 
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Інформація для осіб, які реєструють місце проживання 

1. Реєстрація місця проживання а також її скасування повинні відбутися протягом трьох 
днів після в’їзду або виїзду до/з житла. 

2. Для реєстрації потрібні наступні документи: 

□ Офіційні документи де вказані ПІБ, прізвище до першого шлюбу, дата народження, 
місце народження, а також громадянство особи, яка реєструє своє місце проживання, 
наприклад закордонний паспорт або свідоцтво про народження. 

□ Якщо заявник не має австрійського громадянства, закордонний паспорт або інший 
документ для виїзду за кордон. 

□ Якщо при реєстрації попереднє житло змінюється з «основного» місця проживання на 
«додаткове», попереднє місце проживання необхідно перереєструвати завчасно або 
одночасно з реєстрацією нового основного місця проживання. 

3. Відповідальність за зміст реєстраційної форми завжди несе особа яка реєструється, 
незалежно від того, хто її заповнює. Тому уважно перевіряйте правильність наданої 
інформації, навіть якщо співробітник держоргану допоміг вам заповнити форму. 

4. Ваше головне місце проживання – це місце, де ви маєте намір залишитись та зробити його 
«центром» ваших життєвих інтересів. Якщо таких місць декілька, головним місцем 
проживання ви повинні вказати те, яке в вашому житті є найважливішим. Є декілька 
критеріїв, за якими ви можете визначити, де знаходиться головне місце проживання, такі як 
тривалість проживання, розташування житла відносно місця, де ви працюєте або 
здобуваєте освіту, де живуть інші члени вашої сім’ї, особливо неповнолітні, де вони 
відвідують дитячий садок, ваша діяльність у приватних чи державних установах. Основне 
місце проживання має ключове значення для низки державних процедур: воно заноситься 
до реєстру виборців, потрібне для реєстрації транспортного засобу, отримання соціальної 
допомоги, дозволу на зброю тощо. 

5. Зверніть будь-ласка увагу на те, що зміна головного місця проживання зобов’язує вас 
повідомити про цю зміну в інших державних установах (наприклад перереєструвати 
транспортний засіб на нову адресу) 

 


