
Antrag §24 AufenthG Ukraine - Stand 30.03.2022 

Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthaltsgesetz 

Application for a residence permit after the Residence Act 

Заява на вид на проживання за параграфом 24 закону про тимчасове проживання 

Hiermit beantrage ich eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. 
<I hereby apply for a residence permit for Germany/ 
Я подаю заяву на отримання дозволу на проживання в Німеччині> 

Ich komme aus der Ukraine und bin als Folge der militärischen Invasion Russlands geflohen.  
<I am from Ukraine and fled as a result of the military invasion of Russia/ 
Я з України і втік внаслідок військового вторгнення Росії.> 

Nachname <Family name / Прізвище > Vorname(n) <First name(s) / Ім'я> 

 

 

 

  

Geburtsdatum <Date of birth / дата народження> Staatsangehörigkeit <Citizenship / національність> 

   

 

 

  

Geburtsort <birthplace / місце народження> Familienstand <marital status / сімейний стан> 

 

 

 

 

 

  
   ledig               verheiratet       geschieden       verwitwet 

 ⃣  single           ⃣   married         ⃣   divorced         ⃣   widowed 

   одинокий        одружений      розлучений      вдовілий 

Postleitzahl, Ort <Postcode, City / Місто, індекс> Straße, Hausnummer <Streetname, house number / 

вулиця,номер будинку> 

 

 

 

  

Wohnhaft bei (falls kein eigener Briefkasten) 

<residing at / проживає за адресою> 

Zeitpunkt der Ausreise (aus der Ukraine) 

<time of departure / дата виїзду з України> 

   

 

 

 

  

Telefon <Phone number / номер телефону > Email <Електронна пошта> 

   

 

 

  

berufliche Ausbildung  

<professional education /освіта > 

Beruf  

<profession / професія> 

   

 

 

  

letzter Wohnort im Herkunftsland <last place of 

residence / останнє місце проживання в Україні> 

Herkunftsregion in der Ukraine  

<region of origin / місце народження в Україні> 

   

 

 

 

  



Antrag §24 AufenthG Ukraine - Stand 30.03.2022 

Augenfarbe, <Eye colour, / Колiр очей > Körpergröße in cm, Body high/ Зрiст людини 

  

Für meine minderjährigen Kinder in meiner Begleitung beantrage ich ebenfalls eine Aufenthaltserlaubnis:  
<I am also applying for a residence permit for my minor children accompanying me:/ Я також подаю заяву на 
отримання дозволу на проживання для моїх неповнолітніх дітей, які мене супроводжують:> 

Nachname  

<Family name /  

Прізвище> 

Vorname(n)  

<First name(s) / 

Ім'я> 

Geburtsdatum  

<Date of birth /  

дата 

народження> 

Geburtsort 

<birthplace / місце 

народження> 

Augenfarbe/Größe 

<Eye colour, / 

Колiр очей > 

Body high/ Зрiст 

людини 

 

         

         

         

     

     

     

     

 

 

_________________ , ______________________          _____________________________________  

Ort < City / індекс>          Datum <Date / дата>     Unterschrift <signature / підпис> 

 

Anlage: Kopie Reisepass <Copy of passport / Додаток: Копія закордонного паспорту> 


