
32
37

3

Antrag
§ 24 Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz 
für ukrainische Kriegsflüchtlinge
Datenschutzrechtlicher Hinweis
Nach § 86 Aufenthaltsgesetz dürfen die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden zum Zweck der Ausführung dieses  
Gesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen personenbezogene Daten erheben, soweit dies  
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist.

Заява
§24 Дозвіл на перебування
та тимчасовий захист українських біженців від війни
Примітка щодо захисту даних
Згідно із § 86 Закону про порядок перебування іноземних громадян уповноважені відомства мають право на збір персональних 
даних з метою реалізації вказаного закону та розпоряджень щодо іноземних громадян, передбачених іншими законами, якщо це 
необхідно для виконання завдань відомств, передбачених вказаним законом та інших розпоряджень щодо іноземних громадян.

Eingangsdatum  Дата надходження

Staat  країна

frühere  попереднє

Geburtsort  місце народження

Staatsangehörigkeit jetzige  чинне громадянство

1.    Angaben zu meiner Person 
Особисті дані

1.1    Familienname frühere Namen  
und | oder Geburtsname 
Прізвище попередні прізвища  
та | або дівоче прізвище

1.2    Vornamen 
Ім’я

1.3    Geburtstag und -ort 
Дата і місце народження

1.4    Geschlecht | Staatsangehörigkeit 
Стать | Громадянство

      weiblich        männlich
       жіноча          чоловіча

1.5    Familienstand 
Сімейний стан

       ledig                     
       неодружений (-на)       
      

         getrennt lebend
       живу окремо

verheiratet                        verwitwet
одружений (-на)              вдівець/вдова  
   

  

geschieden
розлучений(-на)

1.6    zugezogen von 
 Переїхав(-ла) з 
 
letzte Anschrift in der Ukraine 
попередня українська адреса

     

1.7    Pass | Passersatz 
Паспорт | Інше посвідчення  
особистості

      Pass             sonstiges 
       паспорт            Ausweisdokument                                                         
                                 інший документ, 
                                 який посвідчує
                                 особу

  gültig bis  дійсний до

              eingetragen bei                Vater            Mutter
              записаний у               батько           мати

1.8    Einreise in die 
 Bundesrepublik Deutschland 
В’їзд в Федеративну 
Республіку Німеччина

  am  дата

seit  3

seit  3

Religion  віросповідання

Körpergröße  Зріст       Augenfarbe  Колір очей

genaue Bezeichnung  точна назва

Nummer  номер ausgestellt von (Behörde, Ort)  ким та де виданий

ausgestellt am  коли виданий



nein
ні

ja,
так,

durch die Ausländerbehörde in

через відомство в

durch

(вказати, ким)

am
дата

nein
ні

ja,
так,

ja
так

nein
ні

Behörde

орган

Wurden Sie bereits ausgewiesen
oder abgeschoben?
Наявність вислань чи депортацій

Wurde Ihnen bereits die Einreise  
verweigert?
Вам раніше відмовляли у в‘їзді?

Haben Sie zuvor einen Asylan-  
trag gestellt?
Ви раніше подавали заяву про
надання прихистку?

Ort, Datum
Місце, дата

Eigenhändige Unterschrift
Особистий підпис

Bei Personen unter 18 Jahren:
Unterschrift des gesetzl. Vertreters
Для осіб віком до 18 років:
підпис законного представника

Welche Beschäftigung wollen Sie 
aufnehmen? (gelernter Beruf / Sprachen)
Ким Ви хочете працювати? (Ваша
професійна кваліфікація / знання мов)
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begleitete minderjährige Kinder (weitere Kinder bitte auf besonderem Blatt aufführen)
Неповнолітні діти, які приїхали зі мною (решту дітей за наявністю вказати на іншому бланку)

Name
Прізвище

Vorname
Ім’я

m
ч

w
ж

Geburtstag
Дата 

народження

Geburtsort
Місце

народження

Staatsangeh.
Громадянство

Wohnort
Місце проживання

Pass-Nr.
Номер

паспорта


