
 

Заява про вид на проживання на основі параграфа24 ( вид на проживання тимчасового захисту) 

Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG  
(Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz) 

 

1. Інформація про заявника (Angaben zum Antragsteller/zur Antragstellerin)  
 

 

Прізвище (Familienname):                                                                Ім'я (Vorname):  
 
 ________________________________                                       _________________________________ 

 
Дата народження (Geburtsdatum):                                        Місце народження (Geburtsort): 
  
_________________________________                                   _________________________________ 

 
Національність (Staatsangehörigkeit): ____________________________________ 

 
Сімейний стан (Familienstand):  
 
      
        ledig  verheiratet                        verwitwet seit:                                  geschieden  
 
Неодружений             Одружений                      Вдовець, Вдова                                Розлучений 
 
 
 
      
      in eingetragener Lebenspartnerschaft lebend                                                      dauernd getrennt lebend seit:  
      зареєстроване партнерство                                                                                    З такого часу остаточно розлучений                                                                                                                     
 
 
 
 
Теперішня адреса в Німеччині (Derzeitige Adresse in Deutschland):  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 



2. дані членів сім'ї (Angaben zu Familienangehörigen)  
 

 
 
 

Дані шлюбного партнера (Ehegatte/eingetragener 
Lebenspartner/Lebenspartnerin): 
 
Прізвище (Familienname): 
_____________________________________ 
 
 
Місце народження (Geburtsort): 
________________________________________ 
 
 
Національність (Staatsangehörigkeit): 
_________________________________ 

 
 
Ім'я (Vorname): 
__________________________________________ 
 
 
Дата народження (Geburtstdatum): 
_________________________________________ 

Діти  заявника 
(Kinder des Antragstellers/der Antragstellerin): 

 
Прізвище (Familienname): 
___________________________________ 
 
 
Місце народження (Geburtsort): 
_______________________________________ 
 
 
Національність (Staatsangehörigkeit): 
_______________________________________ 

 
 
Ім'я (Vorname): 
________________________________________ 
 
 
Дата народження  (Geburtsdatum): 
_______________________________________________ 

 
Прізвище (Familienname): 
___________________________________ 
 
 
Місце народження (Geburtsort): 
_______________________________________ 
 
 
Національність (Staatsangehörigkeit): 
_______________________________________ 

 
 
Ім'я  (Vorname): 
________________________________________ 
 
 
Дата народження  (Geburtsdatum): 
_______________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Прізвище (Familienname): 
___________________________________ 
 
 
Місце народження / (Geburtsort): 
_______________________________________ 
 
 
Національність (Staatsangehörigkeit): 
_______________________________________ 

 
 
Ім'я / (Vorname): 
________________________________________ 
 
 
Дата народження / (Geburtsdatum): 
_______________________________________________ 

 

 
Прізвище (Familienname): 
___________________________________ 
 
 
Місце народження (Geburtsort): 
_______________________________________ 
 
 
Національність (Staatsangehörigkeit): 
_______________________________________ 

 
 
Ім'я (Vorname): 
________________________________________ 
 
 
Дата народження (Geburtdatum): 
_______________________________________________ 

 
Прізвище (Familienname): 
___________________________________ 
 
 
Місце народження (Geburtsort): 
_______________________________________ 
 
 
Національність (Staatsangehörigkeit): 
_______________________________________ 

 
 
Ім'я(Vorname): 
________________________________________ 
 
 
Дата народження (Geburtsdatum): 
_______________________________________________ 



Примітка що до збору даних (Hinweis zur Datenerhebung):  
З виконанням Закону про проживання довіреним органам дозволено з метою виконання цього закону про іноземців 
та інших законах збирати персональні дані в тій мірі,в якій вони мають бути виконані завдання про іноземне 
положення передбачені законом. Дані в сенсі параграф 3 стр.9 федерального закону про захист, а також відповідні 
положення закону про захист даних цієї країни може бути піднято,наскільки це буває в окремих випадках необхідно 
для виконання завдання. Ті,що в додатку необхідна інформація торкнулася Закону про проживання 
(Die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) betrauten Behörden dürfen zum Zweck der Ausführungen   
dieses Gesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen personenbezogene Daten erheben, soweit 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem AufenthG und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen 
erforderlich ist. Daten im Sinne des § 3 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz sowie entsprechender Vorschriften der 
Datenschutzgesetze der Länder dürfen erhoben werden, soweit dies im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist (§ 86 
AufenthG). Die im Antrag verlangten Angaben beruhen auf dem Aufenthaltsgesetz.) 
 
 
Я подаю заяву на дозвіл вид на проживання  
Я запевняє вас, що вищенаведена інформація є повною та правильною,наскільки мені відомо. Мені вказано, що 
параграф 95 стр.2 номер 2 Закону про вид на проживання, карається позбавленням волі на строк до трьох років 
або штрафом. Звіт містить що виконання неправильної або неповної інформації, для себе чи для іншого, вид на 
проживання чи для отримання дозволу на документ який буде використаний для обману юридично причетний. 
/Ich beantrage die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis.  
Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig gemacht zu haben.  
Ich wurde darauf hingewiesen, dass nach § 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft wird, wer unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder benutzt, um für sich oder einen anderen einen 
Aufenthaltstitel oder eine Duldung zu beschaffen oder das Erlöschen oder die nachträgliche Beschränkung des 
Aufenthaltstitels oder der Duldung abzuwenden oder eine so beschaffte Urkunde wissentlich zur Täuschung im 
Rechtsverkehr gebraucht. ) 
 
 
 
 
_________________________ _________________________________________________________________ 
Місце, Дата (Ort, Datum)                                                            Власний підпис (eigenhändige Unterschrift) 
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