
Окружне управління Ерцгебірге 

Відділ 2 – Соціальні питання та порядок  

Підрозділ Міграція та РАЦС 

Заява про надання дозволу на перебування українців, що шукають захисту 

Дані заявника 
Особисті дані        зріст: _________ см       колір очей: ________________ 

___________________________________________ ____________________________________________ 
Прізвище Прізвище у св-ві про народження 

______________________________________________________________________________________________ 
Імена 

__________________________________________________ ______________________________________ 
Місце народження/країна Дата народження 

Стать: чоловіча жіноча        ___________________________           ____________________ 
 теперішнє громадянство   попередні громадянства 

Сімейний стан: не одруж.       одруж.       зареєстроване     вдова/вдовець     з________________ 

      партнерство 

окреме проживання          шлюб розірвано з________________ 

________________________  __________________________ ________________________________ 
Телефон (добровільні дані) Факс (добровільні дані) Ел. пошта (добровільні дані) 

Адреса у Німеччині: ________________________________________________________________________ 

Дата в’їзду:   _______________________ 

 

 

 Вимоги до доступу електронних повідомлень із електронним підписом та зашифрованими електронними повідомленнями можна знайти на сайті 
www.erzgebirgskreis.de. Ви можете знайти свої права на інформацію відповідно до статті 13 Загального положення про захист даних на веб-сайті 

www.erzgebirgskreis.de/datenschutz. 

   Місце, дата ___________________________        Підпис   ___________________________ 

Прошу  на ді с л а т и  ре т е ль но  з а пов нений  форму ля р  в  ориг і на л і  пошт ою на  а дре с у : Landratsamt 

Erzgebirgskreis, Sachgebiet Migration und Personenstandswesen, Paulus-Jenisius-Straße 24, 09456 Annaberg-Buchholz. 

Вказівка на обробку даних: 

Органи влади, яким доручено імплементацію Закону про перебування (AufenthG), можуть збирати персональні 

дані з метою імплементації цього закону та положень про іноземців в інших законах, якщо це необхідно для 
виконання їхніх завдань відповідно до Закону про проживання та інших правових норм. Дані у значенні розділу 

3 (9) Федерального закону про захист даних і відповідних положень законів про захист даних федеральних 

земель можуть збиратися, якщо це необхідно в окремих випадках для виконання офіційних функцій (стаття 86 
AufenthG). Інформація, яка запитується в заяві, ґрунтується на Законі про перебування. Через велику кількість 

положень, правові підстави, що застосовуються в окремих випадках, можна запитати в імміграційних органах. 

Надходження заяви 

Я підтверджую правильність та точність попередніх даних, наскільки це було можливим. 

Важливі вказівки згідно з § 55 абз. 2 № 1 та § 82 Закону про перебування: 
 Мені роз’яснили, що 

- Мене можуть депортувати відповідно до розділу 55 (2) № 1 Закону про перебування, якщо в рамках процедур згідно з Законом про перебування або для 

отримання єдиної візи відповідно до Шенгенської конвенції я надав неправильну або неповну інформацію з метою отримання дозволу на проживання, 
незважаючи на діючі юридичні зобов'язання, заходи органів, відповідальних за імплементацію Закону про перебування в країні та за кордоном.

- неправильна або неповна інформація є кримінальним правопорушенням відповідно до статті 95 (2) № 2 Закону про перебування. За скоєне 

правопорушення загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до трьох років. Іноземець може бути депортований, якщо він 
порушує законодавчі норми, у тому числі, у разі надання неповної та невірної інформації щодо вищезазначених фактів (п. 2 ст. 55 Закону про проживання). 

Виданий вид на проживання може бути анульований.

- я повинен заявити про свої інтереси та обставини, які є вигідними для мене, якщо вони не очевидні чи відомі, без зволікання, вказуючи обставини, що 
підлягають перевірці, і повинен надати необхідні докази моїх особистих обставин, інші необхідні довідки, дозволи та інші докази без затримки. Заявлені 

обставини та докази, надані після закінчення терміну, встановленого імміграційними органами, можуть не враховуватись.

Увага: Кожна особа - також й діти - надають окремий формуляр заяви (§ 81 AufenthG).
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