Antragsverfahren für einen Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG (Ukraine)
1. Füllen Sie das Formblatt „Antrag auf Aufenthaltserlaubnis gemäß § 24 AufenthG“bitte
vollständig aus und fügen Sie dem Antrag ein aktuelles biometrisches Lichtbild bei.
WICHTIG:Ihre Größe, Augenfarbeund Handynummer sowie E-Mail-Adresse gut lesbar nicht
vergessen! Für jede Person ist 1 Antrag erforderlich!
WICHTIG! Bitte füllen Sie die Anträge NUR in lateinischer Schrift aus.
2. Unterschreiben Sie das zugehörige„Kontrollblatt“ im Rahmen oberhalb der fettgedruckten
Linie in der Mitte und kleben Sie dort ebenfalls ein aktuelles biometrisches Lichtbild auf.
3. Bitte senden Sie den „Antrag auf Aufenthaltserlaubnis gemäß § 24 AufenthG“ zusammen mit
dem Kontrollblatt und einer Kopie Ihres Nationalpasses auf postalischen Weg an folgende
Adresse:
Landratsamt Miesbach
Fachbereich 21.1
Rosenheimer Str. 1 – 3
83714 Miesbach
Alternativ können Sie die Unterlagen auch im Hausbriefkasten einwerfen.
Bitte sorgen Sie dafür dass Ihr Nachname am Briefkasten der Unterkunft steht, in der Sie aktuell
untergebracht sind!
4. Sie erhalten nach Bearbeitung durch uns eine E-Mail, einen Anruf oder ein Schreiben mit
einem Termin. Zu diesem Termin müssen Sie bitte pünktlich zu folgender Adresse kommen:
Landratsamt Miesbach
Ausländerbehörde - Haus D
Münchner Str. 3
83714 Miesbach
5. Beim Termin benötigen wir ggf. Ihre Fingerabdrücke. Sie erhalten dann eine
Fiktionsbescheinigung, diese ist vergleichbar mit einer vorläufigen Aufenthaltserlaubnis.
Sowohl die Fiktionsbescheinigung wie auch der Aufenthaltstitel berechtigen Sie zur Ausübung
einer „Erwerbstätigkeit“ in Deutschland. Die Aufenthaltserlaubnis wird zunächst für zwei
Jahre erteilt.
Die Fiktionsbescheinigung und der Aufenthaltstitel sind für Sie gebührenfrei.
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Порядок подання заяви на отримання посвідки на проживання відповідно до
§ 24 Закону про проживання (для Українців)
1. Будь ласка, повністю заповніть форму „AntragaufAufenthaltserlaubnisgemäß § 24
AufenthG“ «Заява на дозвіл на проживання відповідно до розділу 24 Закону про
проживання» та додайте до заяви актуальну біометричну фотографію.
ВАЖЛИВО: Напишіть розбірливо ваш зріст, колір очей і номер мобільного телефону, а
також електронну адресу. На кожну особу потрібна 1 заява!
ВАЖЛИВО! Будь ласка, заповнюйте заявки ТІЛЬКИ латинськими символами. Пряме
спілкування, наприклад, електронною поштою,

2. Підпишіть відповідний „Kontrollblatt“ «Контрольний аркуш» у рамці над жирною
лінією посередині та приклейте туди поточну біометричну фотографію.
3. Будь ласка, надішліть„AntragaufAufenthaltserlaubnisgemäß § 24 AufenthG“ «Заяву на
дозвіл на проживання відповідно до § 24 Закону про проживання» разом із
„Kontrollblatt“ «Контрольним листом» та копією національного паспорта поштою за
адресою:
Landratsamt Miesbach
Fachbereich 21.1
Rosenheimer Str. 1 – 3
83714 Miesbach
Крім того, ви можете кинути документи в нашу поштову скриньку.
Будь ласка, переконайтеся, що ваше прізвище вказано в поштовій скриньці
помешкання, в якому ви зараз проживаєте!
4. Після обробки нами ви отримаєте електронний лист, телефонний дзвінок або лист із
записом про зустріч. Будь ласка, приходьте вчасно за такою адресою для цієї зустрічі:
Landratsamt Miesbach
Ausländerbehörde - Haus D
Münchner Str. 3
83714 Miesbach
5. На прийомі нам потрібні ваші відбитки пальців. Потім ви отримаєте свідоцтво на
легальне перебування, яке можна порівняти з тимчасовим дозволом на проживання.
І свідоцтво, і вид на проживання дають право працювати в Німеччині. Посвідка на
проживання спочатку видається на два роки.
Це свідоцтво та вид на проживання для вас безкоштовні.
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