
Заява про дозвіл на проживання згідно з 

§ 24 Закону про проживання (Україна) 
 

прізвище 

 

 

Ім’я при народженні, якщо є 
 

ім'я 
 

дата народження 

 

 

місце народження 

 

 

національність 

 

 український  
 

Інші національності 

 

 інше:___________________  

У цьому випадку вхід відбувається як 

 

 Член сім'ї (будь ласка, подайте документи для цього!) 

 

 посвідки на постійне проживання в Україні (будь ласка, 

пред'явіть!) 
 

 різне, будь ласка, поясніть: 

 

Інформація про ваш документ, що 

посвідчує особу 

 

Будь ласка, подайте! 

 

 паспорт 

 ID-картка (внутрішнє посвідчення особи) 

 Інші документи: Будь ласка, надайте точний опис: 

 

 

Номер паспорту: 

 

 

Термін придатності: 

 

 

видано: 

 

 

видано на: 

 

 

Зауваження з цього приводу 

(наприклад, запит на продовження 

...) 

 



Остання адреса в Україні 

 

в якій області знаходиться місце? 
 

 

В'їзд на федеральну територію  

Німеччини 

 

 

Вашу адресу Поштовий індекс: 

 
 місто: Trier 

 
 вулиця: 

 
ваші контакти 

 

Ім'я (адреса, якщо інша) 

 

 

 

телефон  

Електронна пошта 
 

Тривалість перебування 

 

Запланована загальна тривалість перебування: 

 максимальна тривалість 1 рік 

Зараз подається на:                                          дні/місяці/рік 

забезпечення через 

 

 

 

Будь ласка, надайте докази! 

 

Власні ресурси: 

(будь ласка, надайте докази) 

 рента або пенсія 

 підтримка третьої сторони; будь ласка, надайте деталі: 

державні кошти: 

 допомога по безробіттю 

 Допомога по безробіттю II 

 Соціальна допомога/допомога молоді 
 



Медичне страхування 

Необхідний доказ 

 

 немає 

 в Німеччині �    за кордоном�  

за адресою: 

 

Інформація про професію та професійну підготовку 

Інша додаткова інформація: 

 

 Я/ми прочитали додану декларацію про захист даних 

Важливо: я підтверджую, що наведена вище інформація є правильною та повною, наскільки 

мені відомо. Я усвідомлюю, що використання недостовірної або неповної інформації при 

оформленні посвідки на проживання є кримінальним правопорушенням і може призвести до 

кримінального провадження, на виключення та депортації, і підтверджую: 

Мене повідомили, що іноземець може бути висланий з Німеччини відповідно до § 55 розділу 1 у 

поєднанні з § 55 розділу 2, № 1 Закону про проживання, якщо він/вона надав невірну інформацію 

в процесі з цією метою отримання посвідки на проживання. Те саме стосується використання 

підроблених або фальсифікованих документів, що посвідчують особу, підтвердження 

фінансування чи інших документів, що мають відношення до рішення. В обох випадках замах 

карається. (§ 95 розділу 2 і 3 Закону про проживання). 

 

Заявник зобов'язаний надати всю інформацію в міру своїх знань і переконань. Навмисне надання 

неправдивої інформації може призвести до того, що заявка на отримання дозволу на проживання 

буде відхилена або заявник буде висланий з Німеччини. 

Підписуючи нижченаведену заяву, заявник підтверджує, що був поінформований про правові 

наслідки неправдивої або недостовірної інформації в процедурі. 



 

власноручний підпис: (у випадку неповнолітніх підписи обох батьків або всіх законних опікунів): 

 

Місце і дата: 

 

Міська адміністрація Тріра / урядова установа 33; 11.03.2022 
 


