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BG-Nr. 

KURZANTRAG / КОРОТКА ПРОПОЗИЦІЯ 

Arbeitslosengeld II/ Допомога по безробіттю II Antragstellung am / Заявка на ______________ 

Name, Vorname / Ім'я ім'я: 

Geburtsdatum / Дата народження 
Geburtsname  / Дівоче прізвище 

Nationalität / національність: 

Familienstand / Сімейний стан: 

Straße, Hausnummer / Вулиця, номер 
будинку: 

Postleitzahl / Поштовий індекс: 

Wohnort / Місце проживання 

Telefonnummer / номер телефону: 

E-Mail-Adresse / Адреса електронної
пошти:

Aufenthaltserlaubnis Посвідка на проживання / 
Fiktionsbescheinigung Сертифікат художньої літератури 

Ich habe Asylbewerberleistungen beantragt 
Я подав заяву про надання допомоги шукачам притулку Ja / Так Nein / Ні 

Personen im Haushalt (Geburtsdatum, Nationalität + Familienstand) / Особи в домашньому 
господарстві Дата народження, Національності, Сімейний стан) 

Ehegattin/Ehemann Чоловік / Partner/Partnerin / Партнер ______________________________________ 

Meine Kinder / Мої діти: 
     Kind 1 / дитина 1:   

     Kind 2 / дитина 2: 
     Kind 3 / дитина 3:  
Weitere Personen im Haushalt, die nicht zur BG gehören / Кількість інших людей у домогосподарстві, які 

не належать до BG: 

Ich kann gesundheitlich täglich mindestens 3 Stunden regelmäßig arbeiten / За станом здоров’я я можу 

працювати регулярно не менше 3 годин на день      ja/nein / так ні 

Ich bin alleinerziehend / Я один із батьків         ja/nein / так ні 

Ich bin schwanger / я вагітна         ja/nein / так ні 
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Wohnen Перебувати 
Ich wohne zur Miete seit / Я живу в оренді з тих пір: ______________________   
Grundmiete / базова орендна плата:     

Nebenkosten / додаткові витрати:   

Heizkosten / витрати на опалення:  

Arbeiten Працювати 
Ich arbeite seit / З того часу працюю  ______________ bei der Firma / в компанії 

________________________ 

Mein Bruttoarbeitsentgelt beträgt / Моя зарплата брутто ___________ Euro / євро. Mein Nettoeinkommen / 

Мій чистий дохід _________ Euro / євро. 

 

Einkommen Дохід 
Kindergeld / аліменти: ______________________     Euro / євро 

 
Unterhaltszahlungen / виплати аліментів: ________________ Euro / євро 

 
Sonstiges Einkommen / Інші доходи : _______________ Euro / євро 

______________________________________________________________________________ 

Vermögen / Активів   

Meine Bedarfsgemeinschaft hat Zugriff auf erhebliches Vermögen ab 60.000,00 Euro / Моя спільнота 

потреб має доступ до значних активів від 60 000,00 євро                              Ja/Nein / так ні 

 

 
 
Krankenkasse Медичне страхування:   Ich bin bei der / Я перебуваю в    _________________                                                                             

(Name Krankenkasse Назва медичної страхової компанії) versichert Застраховані 

 
 

 
Bankverbindung Банківський рахунок:      
Kontoinhaber Власник рахунку : _________________________ 

IBAN / IBAN: _____________________________________________________ 
 

 

Ich beantrage hiermit Leistungen zu Bildung und Teilhabe / Цим я подаю заявку на отримання пільг на 
освіту та участь                                                       Ja / Так 

 
Ich bestätige, dass die Angaben richtig sind und dass ich die Kurzinformation Arbeitslosengeld II erhalten 
habe.  
Я підтверджую, що інформація правильна і що я отримав коротку інформацію про допомогу по безробіттю II. 
 
 
 
 
Ort, Datum / Місце, дата:                       Unterschrift / Підпис  
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