
ОКРУГ ПРІГНІЦ (PRIGNITZ) 

Ландрат 
  

 

Анкета даних громадянина України 
в окрузі Прігніц (Prignitz) 

1. Особа 
 

Прізвище Прізвище при народженні (за наявності) Ім’я 

Дата народження Місце народження Громадянство/громадянства 

Документ, що посвідчує особу Номер документа, що посвідчує особу Термін дії документа, що посвідчує особу (від/до) 

Телефон (необов'язково) Адреса електронної пошти (необов'язково) Перший в'їзд на територію ФРН (якщо відомо) 

 
2. Особа 

 
Прізвище Прізвище при народженні (за наявності) Ім’я 

Дата народження Місце народження Громадянство/громадянства 

Документ, що посвідчує особу Номер документа, що посвідчує особу Термін дії документа, що посвідчує особу (від/до) 

 
3. Інші особи 

 
Прізвище Прізвище при народженні (за наявності) Ім’я 

Дата народження Місце народження Громадянство/громадянства 

Документ, що посвідчує особу Номер документа, що посвідчує особу Термін дії документа, що посвідчує особу (від/до) 

 
Прізвище Прізвище при народженні (за наявності) Ім’я 

Дата народження Місце народження Громадянство/громадянства 

Документ, що посвідчує особу Номер документа, що посвідчує особу Термін дії документа, що посвідчує особу (від/до) 

Берлінер Штрассе, 49 
19348 Перлеберг (Perleberg) 
 

Анкета призначена виключно для збирання даних щодо громадян України, які перебувають в окрузі 
Прігніц (Prignitz) 
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4. Поточне місцезнаходження в окрузі Прігніц (Prignitz) 

 Приватне житло 
 

Вулиця, номер будинку Індекс, населений пункт Контактна особа (прізвище, ім'я, номер телефону 
або адреса електронної пошти) 

 
 Громадський заклад (наприклад, готель, пансіон) 

 
Вулиця, номер будинку Індекс, населений пункт Контактна особа (прізвище, ім'я, номер телефону 

або адреса електронної пошти) 

 
5. Перебування 

 Планується подання заявки на отримання дозволу на проживання відповідно до § 24 AufenthG (Закону 
про перебування іноземних громадян у ФРН). 

 Має бути проведена процедура надання притулку. 

6. Домашні тварини 

6.1 Ви взяли із собою домашню тварину, як-от собаку, кота чи тхора? 

так (  ) ні (  ) Якщо так, то якого виду:    

6.2 Чи має тварина маркування? так (  ) ні (  ) 

Якщо так: № чіпу:    

6.3 Щеплення від сказу так (  ) ні (  ) 

6.4 Є документ, що підтверджує щеплення так (  ) ні (  ) 

7. Інформація про стан здоров'я 

клеймо:    

7.1 Особливості чи потреби:    

7.2 Медичний огляд відбудеться (дата)       

7.3 Медичний огляд заплановано на     

8. Інформація про професію 

 Професія:    
 

Примітка: 
Надішліть цю форму за зазначеними нижче контактними даними поштою або електронною поштою. Посадові особи округу 
Прігніц (Prignitz) готові відповісти на будь-які запитання. 

 
Landkreis Prignitz 
Berliner Str. 49 
19348 Perleberg 

Ел. пошта: auslaenderbehoerde@lkprignitz.de    
ukrainehilfe@lkprignitz.de 

Тел.: 03876 – 713 491 


