Ukrainisch / Український

Einreiseformular/ В’їзнии формуляр
(Pro Familie nur EIN Mal ausfüllen/ Cім'ї заповнюють лише раз)
- Familienname/ Прізвище /:

Vorname/ Ім’я

- Geschlecht/ Стать____________:
männlich / чоловіча

weiblich / жіноча

divers / інша

ledig/не одружений

geschieden /розлучений

-Familienstand/Cімейний стан:
verheiratet /одружений
Verwitwet/ вдова/вдовець

- Religion/Pелігійна приналежність:

-Körpergröße/Зріст:

-Augenfarbe/Колір очей:
grün / зелений

- Geburtsdatum/Дата народження:

blau/ синій

braun/ коричневий

Nationalität/Національність:

- Geburtsort/Місце народження:

- Telefonnummer/Номер телефону:

E-Mail/ Адреса e-mail:

- Einreisedatum/Дата в’їзду:

- Wohnanschrift in Deutschland/Адреса проживання в Німеччині:

- Ausweisdokument (Reisepass, ID-Karte, etc.), Dokumentennummer/
- Документ, що посвідчує особу (паспорт, ID-картка тощо), номер документа/

- Folgende weitere Familienangehörige sind mit Ihnen eingereist/
- Вкажіть членів вашої сім’ї які з вами приїхали :
Name/Прізвище

Vorname/ Ім’я

Geburtsdatum/ Дата
народженння

Ausweisdokument/ Документ, що посвідчує
особу

Dokumentennummer/Номер документа

Verwandtschaftsgrad/ Ступінь спорідненості

Nationalität / Національність

Name/ Прізвище

Vorname/ Ім’я

Geburtsdatum/ Дата
народженння

Ausweisdokument/ Документ, що посвідчує
особу

Dokumentennummer/ Номер документа

Verwandtschaftsgrad/ Ступінь спорідненості

Nationalität / Національність

Name/ Прізвище

Vorname/ Ім’я

Geburtsdatum/ Дата
народженння

Ausweisdokument/ Документ, що посвідчує
особу

Dokumentennummer/ Номер документа

Verwandtschaftsgrad/ Ступінь спорідненості

Nationalität / Національність

(Sollten noch weitere Familienangehörige miteingereist sein, können diese auf der Rückseite der
letzten Seite ergänzt werden / (Якщо є інші члени сім'ї з якими Ви приїхали , додайте їх на
останню сторінку / )

- Über welche Länder erfolgte die Einreise nach Deutschland / Через які країни ви проїхали
в’їжджаючи в Німеччину

- Wie erfolgte die Einreise? (per Auto, Zug, etc.) / За допомогою якого транспортного засоби ви
в’їхали в Німечинну? (на машині, поїзді і т.д.)

- Wollen Sie einen Asylantrag stellen? / Ви хочете подати заяву про надання притулку?
Ja/Так

Nein/Ні

- Wurde in einem anderen Land bereits ein Asylantrag gestellt? Wenn ja in welchem/welchen?/
Чи вже було зроблено заяву про надання притулку в іншій країні? Якщо так, то в якій?

- Ist eine private Wohnsitznahme bei Verwandten/Bekannten möglich bzw. geplant? Falls Ja geben
Sie bitte deren/dessen Kontaktdaten an/ Чи Ви плануєте проживати з родичами/знайомими?
Якщо так, будь ласка, вкажіть їх контактні дані:
Name/ Прізвище Vorname/Ім’я
Telefonnummer/Номер
телефону

Straße, Hausnummer/ Вулиця, Номер будинку
E-Mail Adresse/Адрес email

PLZ, Ort/Поштовий адрес

- Der folgende Punkt gilt nur für Minderjährige welche ohne Elternteil eingereist sind!
Наступний пункт стосується тільки неповнолітніх, які приїхали до Німечинни без батьків!
Bitte geben Sie die Kontaktdaten Ihrer Eltern an:
Будь ласка, вкажіть дані своїх батьків
Name/ Прізвище Vorname/ Ім’я
Telefonnummer/ Номер
телефону

Straße, Hausnummer/ Вулиця, Номер будинку
E-Mail Adresse/ Адрес email

Name/ Прізвище Vorname/ Ім’я
Telefonnummer/ Номер
телефону

PLZ, Ort/ Поштовий
адрес

Straße, Hausnummer/ Вулиця, Номер будинку
E-Mail Adresse/ Адрес email

_________________________________
(Ort, Datum /Місце, Дата)

PLZ, Ort/ Поштовий
адрес

_______________________________
(Unterschrift / Підпис )

(Weitere miteingereiste Familienangehörige bitte auf der Rückseite eintragen)
(Будь ласка, Вкажіть дані інших членів сім'ї на зворотній сторінці)

