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Bitte schicken Sie pro Familie einen vollständig ausgefüllten Anmeldebogen sowie alle vorhandenen 
Identitätsdokumente (Nationalpass, Inlandspass, Geburtsurkunde, Heiratsurkunde..) an  
migrationsamt.asyl@rostock.de oder per Fax (0381) 381-2261 oder per Post an:  
Der Oberbürgermeister, Abt. Migrationsamt, Neuer Markt 3, 18055 Rostock   
 
Для кожної родини просимо надіслати повністю заповнену реєстраційну форму та всі наявні 
документи, що посвідчують особу (національний паспорт, внутрішній паспорт, свідоцтво про 
народження, свідоцтво про шлюб...) migrationsamt.asyl@rostock.de або факсом (0381) 381-2261 
або поштою на адресу:  
Der Oberbürgermeister, Abt. Migrationsamt, Neuer Markt 3, 18055 Rostock   
 
 

Daten der Hauptperson - Дані голови сім‘ї 
Name 
Прізвище  

 

Vorname 
Ім´я  

 

Geburtsdatum 
Дата народження  

 

Adresse 
Адреса 

 

E-Mail-Adresse 
 
електронна 
адреса 

 

Einreisedatum  
Дата в´їзду  

 

Daten der Familienmitglieder (Name, Vorname, Geburtsdatum)  
Дані членів сім'ї (Прізвище, Ім´я, Дата народження) 

Ehegatte  
Подружжя  
  

 

Kinder  
Діти 

 

 

 

Sonstige begleitende Minderjährige: 
(nur bei Kindern auszufüllen, die nicht in Begleitung eines Elternteils eingereist sind) 
Інші супроводжуючі неповнолітні : 
(Заповнюється тільки для дітей, які в'їхали в країну не в супроводі одного з батьків) 
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Name und Geburtsdatum der Hauptperson: 
Ім'я та дата народження головного героя: 

 

 

Gründe für eine Zuweisung nach Mecklenburg-Vorpommern  
 Причини призначення в Мекленбург-Передня Померанія 

Haben Sie Ver-
wandtschaft in 
Deutschland? 
 
У вас є родичі в 
Німеччині? 
 

☐ nein - Ні 
☐ ja 
- Так  
 

Geben Sie Namen, Vornamen, Anschrift und Verwandtschaftsgrad 
des/der Verwandten an: 
Вкажіть прізвище, ім’я, адресу та ступінь спорідненості родича(ів): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie bzw. 
hat ein Familien-
mitglied einen 
Arbeitsplatz in  
Deutschland? 
 
Чи маєте ви чи 
член сім’ї 
перспективу 
роботи у 
Федеративній 
Республіці 
Німеччина? 
 
 
 

☐ nein - Ні 
☐ ja 
- Так  

Fügen Sie dem Anmeldebogen den Arbeitsvertrag oder das konkrete 
Arbeitsplatzangebot bei. 
 
До форми реєстрації додайте трудовий договір або конкретну 
пропозицію про роботу. 
 

Gibt es sonstige 
Gründe, die ge-
gen eine Vertei-
lung in ein ande-
res Bundesland 
sprechen? 
 
Чи є інші 
причини, що 
свідчать проти 
перерозподілу в 
іншу 
федеральну 
землю? 

 


