
Antrag gestellt am: Antrag auf Leistungen nach dem
AsylbLG
заява на допомогу відповідно до AsylbLG

Geschäftszeichen:

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin / Районне відділення Трептов-Кепенік міста Берліна
Amt für Soziales / Управління соціальних питань
Hinweis:
Für eine sachgerechte Antragsprüfung auf Asylbewerberleistungen bzw. Leistungen der Sozialhilfe ist es erforderlich, dass die Antragstellenden ihrer
Mitwirkungspflicht gem. §§ 60 ff. SGB I nachkommen. Das bedeutet, dass die Antragstellenden bei der Aufklärung des Sachverhalts und bei der
Feststellung der für die Sozialleistung bestehenden Voraussetzungen mitwirkt und wahrheitsgemäße Angaben macht. Die Nichtbeantwortung der
Fragen kann im Einzelfall zur Folge haben, dass die beantragte Leistung nicht gewährt werden kann. Die Grenzen der Mitwirkung sind in § 65 SGB I
geregelt, Um die Richtigkeit Ihrer Angaben zu bestätigen, muss der Antrag vom Haushaltsvorstand bzw. dem gesetzlichen Vertreten unterschrieben
werden.
Примітка:
Для належного розгляду заяви про надання допомоги шукачам притулку або соціальної допомоги, заявнику необхідно виконувати свої
зобов’язання щодо співпраці відповідно до §§ 60 і далі SGB I. Це означає, що заявник бере участь у з’ясуванні фактів та визначенні умов
отримання соціальної допомоги та надає правдиву інформацію. В окремих випадках невідповідь на запитання може призвести до того , що
запитувану послугу не буде надано. Правові питання регулюються в § 65 SGB I. Щоб підтвердити правильність вашої інформації, заявка має
бути підписана головою сім'ї або законним представником.

Angaben zu den persönlichen Verhältnissen
Інформація про заявника та особисті обставини

Antragsteller/in 1
Заявитель (1)

Antragsteller/in 2
Ehegatte, Partner/in in eheähnlicher
Gemeinschaft; Lebenspartner(in) (nicht getrennt
lebend)

Заявитель(2)
подружжя, партнери,
(не в окремому проживанні)

1.
Familienname, ggfs.
Geburtsname,
Vorname
Прізвище, ім'я,
якщо необхiдно ім‘я
при народженні
2.
Geburtsdatum,
Geburtsort
Дата/місце
народження
3.
Staatsangehörigkeit
Національність
4.
Personalausweis-
/Passnummer
Номер
посвідчення
особи/паспорта

_________________________________________

Gültig bis _______________________
Діє до

Ausgestellt von __________________
Видано

__________________________________________

Gültig bis _______________________
Діє до

Ausgestellt von __________________
Видано

5.
Familienstand
Сімейний стан

☐ ledig (холостий)
☐ verheiratet (Одружений)
☐ verwitwet (Вдовець)
☐ getrennt lebend (Ehe) (Проживає
      окремо (шлюб),

☐ ledig (холостий)
☐ verheiratet (Одружений)
☐ verwitwet (Вдовець)
☐ getrennt lebend (Ehe) (Проживає
      окремо (шлюб),



2

☐ Lebenspartnerschaft (Цивільний шлюб)
☐  getrennt lebend (Lebenspartnerschaft)
      (Проживання окремо (цивільний
      шлюб),
☐  Lebenspartnerschaft aufgehoben seit:
      Цивільний шлюб припинено з:
☐ geschieden (розлучений)

☐ Lebenspartnerschaft (Цивільний шлюб)
☐  getrennt lebend (Lebenspartnerschaft)
      (Проживання окремо (цивільний
      шлюб),
☐  Lebenspartnerschaft aufgehoben seit:
      Цивільний шлюб припинено з:
☐ geschieden (розлучений)

6.
Letzter Wohnort
außerhalb von
Deutschland
Останнє місце
проживання, не в
Німеччині
7.
Zeitpunkt der
Einreise in
Deutschland
Час в'їзду до
Німеччини
8.
Gegenwärtige
Wohnsituation
Поточна житлова
ситуація
(Aktuelle Anschrift
Актуальна адреса)

Adresse:               ______________________________________
Адреса:
                              ______________________________________

☐  Obdachlos / Безпритульний/безпритульна
☐  Privat (bei Verwandten/Bekannten) / Проживаю (з родичами/знайомими)
☐  Notunterkunft / Тимчасовий притулок

Haben Sie den Einzug in Ihre Unterkunft beim Bürgeramt angemeldet?
Ви зареєстрували свій переїзд в управлiннi у справах громадян?

☐  Ja, Nachweis liegt bei. / Так, доказ включено.
☐  Nein, ggfs. Begründung / Ні, обгрунтування
☐  Wohngeberbescheinigung oder Meldebescheinigung liegt vor.
        Є довідка з місця проживання або реєстраційне свідоцтво

9.
Aufenthaltsstatus
Статус
перебування

☐  Aufenthaltserlaubnis nach
       § _______ AufenthG
☐  Дозвiл на перебування  за  § _______
AufenthG
☐  Terminbestätigung vom Landesamt für
      Einwanderung (LEA)
       Пiдтвердження запрошення до
       Земельного відомства по справах
       імміграціi (LEA)
☐  Verteilentscheidung für Berlin liegt vor?
      Рішення про розподiл у Берліні є?
☐ Online-Registrierung beim Landesamt für
      Einwanderung (LEA)
        Онлайн-заява до Земельного відомства
        по справах імміграціi (LEA)

☐  Aufenthaltserlaubnis nach
       § _______ AufenthG
☐  Дозвiл на перебування  за  § _______
AufenthG
☐  Terminbestätigung vom Landesamt für
      Einwanderung (LEA)
       Пiдтвердження запрошення до
       Земельного відомства по справах
       імміграціi (LEA)
☐  Verteilentscheidung für Berlin liegt vor?
      Рішення про розподiл у Берліні є?
☐ Online-Registrierung beim Landesamt
      für Einwanderung (LEA)
        Онлайн-заява до Земельного
        Відомства по справах імміграціi (LEA)

10.
Kontaktdaten
Контактна
iнформацiя

Telefonnummer:

E-Mail:

Telefonnummer:

E-Mail:
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Kinder von Antragsteller/in 1 / 2 (< 18 Jahre)
Діти заявника: в 1/2 (до 18 років)
Familienname, Vorname
Прізвище, ім'я

Geburtsdatum/-ort
Дата/Місце народження

Verwandtschaftsverhältnis zu Antragsteller
1 oder 2
Родинний зв’язок до
особи номер 1 або 2

11.

12.

13.

14.

Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen
Інформація про економічну ситуацію
Erklärung zum Einkommen im Inland und aus dem Ausland für alle Personen der Bedarfsgemeinschaft
Декларація про доходи в Німеччині і за кордоном для усіх осіб
15. Wovon haben Sie Ihren
Lebensunterhalt vor der
Flucht bestritten?
Чим ви заробляли на життя
до втечі?

16.
Nichtselbständige Tätigkeit?
Працевлаштування?

17.
Selbständiger Arbeit/
Gewerbebetrieb/
Land- und Forstwirtschaft?
самостійна діяльність/
комерційна діяльність /
Сільське та лісове
господарство
18.
Vermietung und
Verpachtung?
Оренда

19.
Kapitalvermögen?
Капітальні активи

20.
Unterhalt?
Аліменти
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21.
Rente oder rentenähnliche
Leistungen?
Пенсія
Erklärung zum Vermögen für alle Personen der Bedarfsgemeinschaft
Декларація майна для всіх осіб

22.
Haben Sie außerhalb von
Deutschland ein Bank-, Giro-,
Sparkonten, Kreditkarte?
банківський
рахунок/поточний
рахунок/ощадний рахунок
або подібне, кредитна
карта?

☐ Nein / ні
☐ Ja / Так :

Art des Kontos, Kontoinhaber, Kreditinstitut,
Kontostand
тип рахунку, власник облікового запису,
кредитна установа, банківський баланс

☐ Nein / ні
☐ Ja / Так :

Art des Kontos, Kontoinhaber, Kreditinstitut,
Kontostand
тип рахунку, власник облікового запису, кредитна
установа, банківський баланс

23.
Können Sie von diesem Konto
Geld abheben oder
Zahlungen vornehmen?
Чи можна знімати гроші або
здійснювати платежі з цього
рахунку?

☐ Nein / ні
☐ Ja / Так :

☐ Nein / ні
☐ Ja / Так :

24.
Kraftfahrzeuge?
Автомобілі?

☐ Nein / ні
☐ Ja / Так :

Marke, Typ, Baujahr, Allein-oder Miteigentum
Бренд, Тип, Рік будівництва, одноосібна
власність/ співвласності

☐ Nein / ні
☐ Ja / Так :

Marke, Typ, Baujahr, Allein-oder Miteigentum
Бренд, Тип, Рік будівництва, одноосібна власність/
співвласності

25.
Bargeld oder
Wertgegenstände?
z.B. wertvoller Schmuck und
Uhren
готівка або цінні речі?
наприклад цінні прикраси і
годинники

☐ Nein / ні
☐ Ja / Так:

Bargeld in EUR, Bezeichnung Wertgegenstände
Готівкою  в євро, позначення, цінні предмети

☐ Nein / ні
☐ Ja / Так:

Bargeld in EUR, Bezeichnung Wertgegenstände
Готівкою  в євро, позначення, цінні предмети

26.
Sonstige Vermögenswerte?
z.B. Wertpapiere,
Beteiligungen
різнi фінансові активи?
напр. цінні папери, холдингів

☐ Nein / ні
☐ Ja / Так:

Bezeichnung, Allein- oder Miteigentum
позначення, одноосібна власність/
співвласності

☐ Nein / ні
☐ Ja / Так :

Bezeichnung, Allein- oder Miteigentum
позначення, одноосібна власність/ співвласності
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27.
Haben Sie bereits ein eigenes Konto bei einem deutschen Kreditinstitut?
У вас вже є власний рахунок в німецькому банку?

☐  Ja, Nachweis liegt bei. / Так, Доказ включено.

☐   Nein / ні

           ☐   Ich habe einen Termin am:
                   В мене є термін:
           ☐   Ich werde unverzüglich einen Termin vereinbaren. / Я терміново організую термін

Hinweis: / Повідомлення:

Eine Barzahlung wird nur im Ausnahmefall vorgenommen. Sie müssen umgehend ein Konto bei einer deutschen
Bank eröffnen.
Оплата готівкою здійснюється лише у виняткових випадках. Необхідно негайно відкрити рахунок в німецькому
банку.

Ich erkläre, dass ich den Folgeantrag auf Asylbewerberleistungen vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt habe.
Я правдиво заповнив заяву на отримання допомоги шукачам притулку або соціальної допомоги.

Die Angaben zu den anderen in meinem Haushalt befindlichen Personen
Інформацію про інших людей із моєї родини, або інших людей

 habe ich ausgefüllt, weil ich sorgeberechtigt bin.
      я заповнив, оскільки маю батківське право.

 habe ich ausgefüllt, weil sie mir Vollmacht erteilt und die Richtigkeit mit ihrer Unterschrift bestätigt haben.
      я заповнив, тому що мені дали довіреність і підтвердили правильність своїм підписом.

 haben diese Personen selbst in die vorstehende Erklärung oder in einem gesonderten Vordruck eingetragen
      und
      вони самі внесли цих осіб до зазначеної вище декларації або в окремій формі та

 die Richtigkeit mit ihrer Unterschrift bestätigt.
      підтвердили правильність своїм підписом.

Ich werde den Träger der Leistungen (Land Berlin, vertreten durch die Bezirksämter von Berlin, Geschäftsbereich Sozialwesen)
gem. § 60 Absatz 1 Ziffer 2 Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I) unverzüglich informieren, wenn

- sich meine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse ändern,
- sich die Verhältnisse meiner Haushaltsangehörigen ändern,
- ich Renten oder ähnliche Leistungen beantrage.

Я проінформую постачальника послуг (Земля Берлін в особі районних управлінь Берліна, департамент соціальних питань)
відповідно до § 60 абзацу 1 № 2 першої книги Соціального кодексу (SGB I), якщо

- мої особисті та економічні обставини змінюються,
- змінюються обставини членів моєї родини,
- або я подав заяву на отримання пенсії або подібних пільг.

 Ich äußere mit dieser Antragstellung einen Schutzbedarf für mich und meine Familie im Land Berlin.
       Ціею заявою я підтвержую те, що я та моя родина потребують захисту, а також підтримки землі Берліна.

 Ich äußere mit dieser Antragstellung einen Schutzbedarf für mich im Land Berlin.
       Ціею заявою я підтвержую те, що я потребую захисту, а також підтримки землі Берліна.

Des Weiteren bin ich hinreichend darüber informiert worden, dass im Falle eines konkreten Betrugsverdachtes die Ermittlungen des
Sachverhalts gem. §§ 20, 21, 69 und 71 SGB X von Amts wegen – ohne meine Beteiligung – erfolgen können.

Leistungen werden von mir zurückgefordert, sofern ich sie zu Unrecht erhalten habe, z.B. weil ich vorsätzlich oder grob fahrlässig
falsche Angaben gemacht habe.
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Der Träger der Leistungen nach dem AsylbLG kann für die Zeit, für die ich Leistungen erhalte, meine Ansprüche gegen einen anderen
auf entsprechende Leistungen in Höhe seiner Aufwendungen aus sich überleiten.

Der Sozialhilfeträger behält sich vor, bei Vorliegen des entsprechenden Sachverhalts Aufwendungsersatz nach den §§ 19 Abs. 5, 27
Abs. 3 oder § 92 Abs. 1 SGB XII bzw. §§ 7,9 AsylbLG geltend zu machen. In diesem Umfang habe ich dem Träger der Leistungen
die Aufwendungen zu ersetzen. Dies gilt auch, wenn der Erstattungsanspruch des Trägers der Sozialleistung gegen andere vorrangig
verpflichtete Leistungsträger (z.B. Rententräger, Krankenkasse) aus Verfahrensgründen nicht befriedigt werden kann und ich für den
gleichen Zeitraum von beiden Leistungsträgern Aufwendungen erhalten habe. In diesen Fällen sind die gewährten Leistungen nach
SGB XII / AsylbLG von mir zu erstatten.
Крім того, я був досить інформований про те, що у разі конкретної підозри в шахрайстві розслідування фактів відповідно до
§§ 20, 21, 69 і 71 SGB X може бути проведене без моєї участі.

Послуги будуть відкликані у мене,  якщо я отримав їх неправильно,  наприклад,  тому що я умисне або по грубій недбалості
надав неправдиву інформацію.

Постачальник допомоги з AsylbLG може перевести мої вимоги до іншої особи на відповідну допомогу у розмірі його витрат за
час, за який я отримую допомогу.

Агентство соціального забезпечення залишає за собою право вимагати відшкодування витрат відповідно до розділів  19 (5),
27 (3) або розділом 92 (1) SGB XII або розділами 7.9 AsylbLG, якщо існують відповідні обставини.  У цій частині я повинен
відшкодувати постачальникові послуг витрати. Це також застосовно, якщо вимога про відшкодування витрат постачальника
соціальних послуг до інших постачальників послуг з більш високим пріоритетом (наприклад, постачальникам пенсійних послуг,
лікарняній касі) не може бути задоволена з процесуальних причин, і я отримав витрати від обох постачальників послуг за один
і той же період. . У цих випадках пільги, надані відповідно до SGB XII / AsylbLG, мають бути відшкодовані.

   Ich versichere, dass ich für mich und meine Familie in keinem anderen Bezirksamt oder Bundesland Sozialleistungen beantragt
         bzw. erhalten habe.
         Я підтверджую та завіряю, що я та моя родина не подавали заяву, та не отримуємо соціальну допомогу в
         іншому районі міста Берліна чи в інших землях Німеччини.

Folgende Hinweise wurden schriftlich mitgeteilt:
Письмово повідомлена наступна інформація:

   Erhebung personenbezogener Daten der betroffenen Person (Art. 13 EU-DSGVO)
         Збір персональних даних відповідної особи (Art. 13 EU-DSGVO)

   Erhebung personenbezogener Daten der nicht betroffenen Person (Art. 14 EU-DSGVO)
        Збір персональних даних суб'єкта, який не надає даних (Art. 14 EU-DSGVO)

Datum
Дата

Unterschrift der antragstellenden Person 1
підпис заявника особа 1

Datum
Дата

Unterschrift der antragstellenden Person 2
підпис заявника особа 2

Falls von den Antragstellenden
nicht selbst oder nicht
vollständig ausgefüllt
Якщо заява заповнена
представником,а не
самостійно.

Name, Anschrift, ggf. Dienststelle und Unterschrift des Aufnehmenden/Datum
Ім’я, адреса, офіс, якщо є, та підпис заявника/дата


