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Eingang Erklärung zur Weitergewährung von Leistungen nach dem AsylbLG
Декларація про продовження надання допомоги у рамках AsylbLG

ab / Діє від:
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 Mitwir-
kungspflicht 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 Anga-
ben zu bestätigen, muss der Antrag vom Haushaltsvorstand bzw. dem gesetzlichen Vertreten unterschrieben werden.
Примітка:
Для належного розгляду заяви про надання пільг 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 persönli-
chen Verhältnissen

Інформація про
заявника та особисті
обставини

Personenziffer 1 (Antragsteller:in)
Особа №1 (Заявник)

Personenziffer 2
Особа №2

weiblich / Жінка
männlich / Чоловік

weiblich / Жінка
männlich / Чоловік

Ehegatte (nicht getrennt lebend)
      Дружина/ Чоловік (не розлучений, в шлюбі)

Partner*in in eheähnlicher Gemeinschaft
      Партнер: у спільноті, схожій на шлюб

Familienname, ggf. Ge-
burtsname, Vorname
Прізвище, ім'я чи ім‘я при
народженні

Geburtsdatum / -ort
Дата/місце народження

Aktuelle Anschrift
Актуальна адреса

Anzahl der Personen im
Haushalt
Kількість людей у
домогосподарстві

Familienstand
Сімейний стан

keine Änderungen
     без змін

Änderungen nachfolgend:
     (Bitte Nachweise beifügen)
     Зміни нижче:
     (Будь ласка, додайте підтверджувальні
     документи)

keine Änderungen
     без змін

Änderungen nachfolgend:
     (Bitte Nachweise beifügen)
     Зміни нижче:
     (Будь ласка, додайте підтверджувальні
     документи)
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Einkommen
Дохід

keine Änderungen
     без змін

Änderungen nachfolgend:
     (Bitte Nachweise beifügen)
     Зміни нижче:
     (Будь ласка, додайте підтверджувальні
     документи)

keine Änderungen
     без змін

Änderungen nachfolgend:
     (Bitte Nachweise beifügen)
     Зміни нижче:
     (Будь ласка, додайте підтверджувальні
     документи)

Vermögen
Збереження

keine Änderungen
     без змін

Änderungen nachfolgend:
     (Bitte Nachweise beifügen)
     Зміни нижче:
     (Будь ласка, додайте підтверджувальні
     документи)

keine Änderungen
     без змін

Änderungen nachfolgend:
     (Bitte Nachweise beifügen)
     Зміни нижче:
     (Будь ласка, додайте підтверджувальні
     документи)

Kinder von Antragsteller:in 1 / 2 (< 18 Jahre) / Діти заявника: в 1/2 (до 18 років)

a) Personenziffer / Особа № 3 Personenziffer / Особа № 4

Familienname, Vorname
Прізвище, ім'я

Verwandtschaftsverhältnis
zu Personenziffer 1 od. 2

Родинний зв’язок до
особи номер 1 або 2

Geburtsdatum / -ort
Дата/Місце народження

Letzter Wohnort außerhalb
von Deutschland

Остання адреса, не в
Німеччині

b)
Personenziffer / Особа № 5 Personenziffer / Особа № 6

Familienname, Vorname
Прізвище, ім'я

Verwandtschaftsverhältnis
zu Personenziffer 1 od. 2

Родинний зв’язок до
Особи номер 1 або 2

Geburtsdatum / -ort
Дата/Місце народження

Letzter Wohnort außerhalb
von Deutschland

Остання адреса, не в
Німеччині
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E r k l ä r u n g / Підтвердження

Den Antrag auf Asylbewerberleistungen bzw. Leistungen der Sozialhilfe habe ich wahrheitsgemäß ausgefüllt.
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 versichere, dass ich für mich und meine Familie in keinem anderen Bezirksamt oder Bundesland Sozialleis-
     tungen 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.

Unterschrift der antragstellenden Person (Personenziffer 1) / Datum
Підпис заявника (№ 1) / дата

Unterschrift Personenziffer 2 / Datum
Підпис заявника (№ 2) / дата

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


