
 

 Стор.  1 з 2 
 

Stadt Heilbronn 
Bürgeramt – Ausländerbehörde 
Marktplatz 7 
74072 Heilbronn 

 

Заява про видачу дозволу на проживання 
 

В'їзд на 
територію ФРН  Народження на території 

ФРН 
 

 Перший в'їзд 

Дата в'їзду:  

 

 
(Віза, термін дії з - до) 

 Повторний в'їзд 

 
(Попереднє перебування з – до, останнє місце перебування) 

Чи вас у минулому вже висилали або депортували? 
 Так  Ні 

Заявник/ 
заявниця 

 

(Прізвище, ім’я або прізвище при народження) 

   

(Дата народження) (Місце народження) (Громадянство) 

 чоловіча стать 

 жіноча стать 

  

(Зріст) (Колір очей) 
Причина 
перебування  Мовний курс, навчання 

 Трудова діяльність, Au 
Pair 

 Гуманітарні причини 

 Сімейні причини 

 Повернення 

 Інше 

Адреса на 
території ФРН:  

(вулиця, номер будинку, поштовий індекс, місце) 
Паспорт 

   

Дата видачі Термін дії Серійний номер 
Сімейний стан 

 неодружений/незаміжня 

 одружений/заміжня 

 розлучений/розлучена 

 вдівець/вдова 

 проживає окремо 

 у цивільному шлюбі 

Дружина/ 
чоловік / 
партнер 

 
(Прізвище, ім’я або прізвище при народження) 

 
(Адреса теперішнього місця проживання, якщо відрізняється) 

Важливо 
Цей документ є інструкцією для 
заповнення формуляру. 



Стор. 2 з 2 
 

Діти: 
1.  
(Прізвище, ім’я, дата народження, громадянство) 

2.  
(Прізвище, ім’я, дата народження, громадянство) 

3. 
(Прізвище, ім’я, дата народження, громадянство) 

4. 
(Прізвище, ім’я, дата народження, громадянство) 

Цим заявляю, що я  
1. не загрожую основному вільному демократичному порядку і безпеці Федеративної Республіки Німеччина. Я 

не належу і раніше не належав/належала до жодного об’єднання, яке підтримує тероризм чи готувало або 
підготувало відповідно до п. 2 § 89а Кримінального кодексу серйозні підривні насильницькі акти, визначені 
у п. 1 § 89а Кримінального кодексу (див. ч. 2 п. 1 § 54 Закону про перебування), 

2. не керую жодним союзом, який був безумовно заборонений, тому що його цілі чи його діяльність 
суперечили кримінальному законодавству або ж були спрямовані проти конституційного ладу чи 
принципів взаєморозуміння між народами (див. ч. 3 п. 1 § 54 Закону про перебування), 

3. не беру і не брав/брала участі у насильницьких діях, переслідуючи політичні або релігійні цілі (див. ч. 4 п. 1 § 
54 Закону про перебування), 

4. не закликав/закликала до публічного застосування сили чи ненависті до частини населення (етнічної 
групи, релігій) і не погрожував/погрожувала застосуванням сили (див. ч. 4, 5 п. 1 § 54 Закону про 
перебування), 

5. у адміністративному провадженні, що проводилося органом країни Шенгенської зони, у ФРН чи за 
кордоном не надавав/надавала неправдивих чи неповних даних для отримання посвідки на проживання у 
Німеччині, шенгенської візи, документа, що заміняє паспорт, чи для призупинення депортації стосовно 
мене або третьої особи. Мені відомо, що я зобов’язаний/зобов’язана надавати всі дані чесно і сумлінно. У 
разі свідомого надання мною хибних або неповних даних виникає підстава (публічний інтерес) для 
депортації, яка може призвести до відхилення заяви і навіть до депортації з території ФРН (див. ч. 8 п. 1 § 54 
Закону про перебування). Крім того, буде відкритий кримінальний процес відповідно до ч. 2 п. 2 § 95 Закону 
про перебування. 

Відповідно до § 86 Закону про перебування Орган у справах іноземців має право збирати персональні дані з метою 
виконання цього закону та положень про іноземців у інших законах, якщо це необхідно для виконання його 
обов’язків згідно з цим законом та положеннями про іноземців в інших законах. Збирання вищезазначених даних є 
необхідним, тому що це потрібно для перевірки заяви на видачу або продовження дії дозволу на проживання. 

Відповідно до п. 1 § 82 Закону про перебування іноземець зобов’язаний негайно заявити про свої інтереси та інші 
сприятливі для нього обставини, якщо вони не є очевидними або відомими, із зазначенням обставин, які можна 
підтвердити, а також невідкладно пред’явити необхідні докази про свої особисті обставини, інші необхідні довідки і 
дозволи, а також інші необхідні докази, які він може надати.  

Прошу зв'язатися зі мною після перевірки моєї заяви: 

 поштою. 

 телефоном. Зі мною можна зв’язатися за номером: 

 електронною поштою. Моя адреса електронної пошти:  

   

Місце, дата Підпис заявника/заявниці або законного 
опікуна 

Відмітка про отримання у органі у 
справах іноземців  
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