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Заява про надання тимчасового захисту (статус S) особам з України 
 Demande de protection temporaire (statut S) pour les personnes venant d’Ukraine 

 
Заповнюючи та висилаючи цей формуляр, Ви подаєте заяву на тимчасовий захист в Швейцарії 
та записуєтесь на реєстраційний прийом для видання цього захисту. Попередня умова 
висилання цього формуляра – наявність у Вас місця проживання в Швейцарії. 
Для того, щоб ми могли опрацювати Вашу заяву, просимо Вас повністю та розбірливо заповнити 
поля нижче латинським шрифтом. Заповніть, будь ласка, на кожного члена сім’ї окремий  
аркуш. 
En complétant et en remettant ce formulaire, vous soumettez une demande de protection temporaire 
en Suisse et vous vous inscrivez pour un enregistrement en vue de l'octroi de cette protection. La con-
dition préalable à l'envoi de ce formulaire est que vous disposiez déjà d'un logement privé en Suisse. 
Afin que nous puissions traiter votre demande, nous vous prions de remplir les champs ci-dessous de 
manière complète et lisible en caractères latins. Veuillez remplir un formulaire séparé pour chaque 
membre de la famille. 

Ім’я  
Prénom 

 

Прізвище 
Nom de famille 

 

Дошлюбне прізвище  
Nom avant mariage 

 

Стать 
Sexe 

чоловіча                            жіноча  
Masculin                                       Féminin         

Дата народження 
Date de naissance 

день:                   місяць:                      рік:  
Jour:                           Mois:                                 Année: 

Громадянство 
Nationalité 

 

Рідна мова 
Langue maternelle 

 

Номер паспорта або 
ідентифікаційної картки 
Numéro du passeport ou de 
carte d’identité 

 

Як з Вами може  
зв’язатися SEM 
Données de contact pour le SEM 

Електронна пошта 
E-Mail:  

Номер телефону:  
Numéro de téléphone: 

Інформація про 
супроводжуючих членів 
сім'ї: ім'я, прізвище, 
родинний зв’язок 
(наприклад, дочка/син) 
Кожна особа повинна 
заповнити форму 

- 

- 

- 

- 

- 
Données des membres de la famille voyageant avec vous, à chaque fois avec prénom, 

nom, lien de parenté (par ex. fille/fils). Chaque personne doit remplir un formulaire 
Інформація про Ваше 
теперішнє місце 
проживання в Швейцарії 
Informations sur votre lieu d’hé-
bergement actuel en Suisse 
 

Ім’я та прізвище приймаючої сторони: 
Prénom et nom de famille de l’hôte : 

Вулиця/ номер будинку:  
Rue et numéro: 

Поштовий індекс та місто:  
Code postal et lieu : 

Номер телефону:  
Numéro de téléphone: 

Дата 
Date 
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Надішліть цей формуляр, будь ласка, електронною поштою1 на  anmeldung_ukraine@sem.admin.ch 
або поштою на таку адресу:  

Anmeldung Ukraine, Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern 

Як тільки ми отримаємо Вашу заяву, ми надішлемо Вам письмове підтвердження поштою. 
Запрошення зареєструватись на притулок буде Вам надіслано на електронну пошту. Регулярно 
перевіряйте адресу електронної пошти, яку Ви вказали, і не забувайте, що наше повідомлення 
може також потрапити в папку для спаму.  

 

Veuillez envoyer ce formulaire par e-mail2 à anmeldung_ukraine@sem.admin.ch ou par voie postale à 
l'adresse suivante: 

Enregistrement Ukraine, Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern  

A réception de votre demande, nous vous enverrons une confirmation écrite par voie postale. La convo-
cation pour vous enregistrer d'asile vous sera transmise par e-mail. A cette fin, veuillez vérifier régulière-
ment l'adresse e-mail que vous nous avez transmise et n'oubliez pas que notre e-mail pourrait également 
se retrouver dans le dossier des courriers indésirables. 

 
 
 
 
 
 
 
UA Залишайтеся в курсi 
RU Оставайтесь в курсе 
EN Stay informed! 
DE Bleiben Sie informiert! 
FR Restez informé ! 
IT Tenetevi sempre al corrente! 
 
www.asylum-info.ch 

 
www.sem.admin.ch 

                                                

1 При передачі персональних даних електронною поштою конфіденційність не може бути гарантована 
 
2 La confidentialité ne peut pas être garantie en matière de communication de données personnelles par e-mail. 
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