Landkreis
Vorpommern Greifswald
Der Landrat
Ordnungsamt
- Ausländerbehörde registriert am:
__________________________________

Größe/ Зріст
__________________________________

Augenfarbe/ Колір

очей ________________________

Zusatzinformationen Registrierungsmeldung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen/
Додаткова інформація про реєстрацію біженців від війни в Україні

Nachname/Прізвище
Vorname/ Ім‘я
Geburtsdatum/ день народження
Geburtsort/місце народження
☐

Familienstand/

Ledig/
☐
неодруж
ений

Сімейний стан

Verheiratet/ одружений

☐

Verwitwet/
овдовілий

☐

getrennt lebend/ ☐
проживаємо
окремо

Geschieden/ розлучений

Staatsangehörigkeit/
національність
Kinder/
діти

Name und
Vorname(n)/
Прізвище та ім‘я

Geburtsdatum/
День народження

Geburtsort/
Місце народження

Geschlecht/
стать
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ausweisdokument

*/

Документ, що
посвідчує особу

Art des Ausweisdokuments/

Тип документа, що
посвідчує особу

ukrainischer

☐

ja/ так

☐

nein/ ні

*/

Українский
документ виду
на проживання

Männlich/
чоловіча
Weiblich/
жіноча
männlich/
чоловіча
weiblich/
жіноча
männlich/
чоловіча
weiblich/
жіноча
männlich/
чоловіча
weiblich/
жіноча

Ausweisdokument-Nr.: / Номер документу, що посвідчує особу

*
ausgestellt am / видано

Aufenthaltstitel

Staatsangehörigkeit/
національність

gültig bis / Дійсний до

Ausweisdokument-Nr. / номер документа
ausgestellt am / видано
gültig bis / дійсний до

*

Tag der Einreise/
День в'їзду

* Reichen Sie bitte ein Passbild ein/* додайте фотокартку на паспорт
**wenn ein Ausweisdokument oder Aufenthaltstitel vorhanden ist, bitte Kopie beifügen! /
** додайте, будь ласка, копію документу, що посвідчує Вашу особу!

Aufenthaltsort in
Deutschland /Adresse
(Straße, PLZ, Ort) /
Місце проживання в
Німеччині /Адреса
(вул., пошт.індекс,
місце)
Familienangehörige od.
Freunde in Deutschland? Wo?

Члени сім'ї чи друзі в
Німеччині? Де?

Voraufenthaltszeiten in
der Bundesrepublik
Deutschland /
Попередній час
проживання у
Федеративній
Республіці Німеччина

☐
ja/
так

In welcher Stadt oder in Welchem Bundesland wohnen die Freunde oder die Angehörigen? /
У якому місті чи в якій федеральній державі живуть друзі

☐
nein
/ ні

☐ja/
так

Von/ від __________________

bis/ до ____________________

Von/ від __________________

bis/ до ____________________

☐nein/
ні

Erreichbarkeit/ Доступність
Tel. Nr./ Номер телефону_____________

Vermerk der Behörde/ Посадові відмітки

PIK-Fall-Nr.:
AZR Nr.:

Mail/ електр. Пошта _________________

