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Опитувальник щодо актуальної ситуації з житлом серед біженців з 
України:  

Будь ласка, заповніть анкету, за можливості, в електронному вигляді. Перейдіть задля 
цього за посиланням: https://www.dachau.de/leben-in-dachau/integration/integrationsarbeit 
На цій сторінці можна знайти формуляр, готовий для заповнення 
Будь ласка, надішліть заповнений формуляр на електронну пошту: integration@dachau.de 

Якщо ви не можете заповнити опитувальник в електронні формі, будь ласка, 
використайте цю анкету, звертаючи увагу на читабельне та акуратне написання.  

1. Контактні дані:

_______________________________________ 
(Ім’я голови родини тут, у Дахау)

_______________________________________ 
(Email)

_______________________________________ 
(Номер телефону)

2. Скільки ще осіб з вашої родини проживають з вами у вашому
помешканні/квартирі?

__________________________________

(Кількість членів сім’ї, які проживають з вами)

3. Де ви проживаєте наразі?

_____________________________________________________
(власна квартира, у приймаючій родині, готель, пансіон, державний притулок
тощо)

4. Ім’я та адреса приймаючої родини, якщо вас поселили у приватному порядку?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(Ім’я та адреса приймаючої родини)

https://www.dachau.de/leben-in-dachau/integration/integrationsarbeit.html
mailto:integration@dachau.de
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5. Чи підписували ви для вашого притулку/квартири особистий договір оренди?

ні так 

Якщо ви відповіли «так», дайте, будь ласка, відповідь на наступні питання: 

a. Хто оплачує ваше житло?

___________________________________________________
(Ви самі = особисто, Jobcenter (джобцентр), Landratsamt (ландратсамт), 
хтось інший)

b. Це договір на обмежений строк?

ні   так

Якщо ви відповіли «так», будь ласка, дайте також відповідь на таке
питання:

Коли збігає термін дії цього контракту?

________________________

6. Якщо ви не підписували жодного договору оренди (відповідь «ні» у 5 питанні),
дайте, будь ласка, відповідь на таке питання:

Як довго ви маєте право/можете залишатися на проживання у поточному 
помешканні/квартирі – рахуючи з 1го серпень 2022 року? (Ці дані не є 
юридично зобов’язуючими) 

Менше 30 днів 

Менше 6 місяців 

Менше 1 року 

довготривало/необмежено 

немає відповіді/невідомо 

7. Чи плануєте ви на даний момент переїхати до іншої країни  або ж повернення до
України до кінця 2022 року?

ні

так

немає відповіді/невідомо
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8. Додаткові примітки / Що ще ви бажаєте нам повідомити:
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