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                                         BG-Nummer: 
         Номер BG:  

 

Formular: weitere Kinder 
Форма: більше дітей 
 

Neben den im Kurzantrag erfassten Personen leben folgende weitere Kinder mit uns zusammen:  
Окрім людей, перелічених у короткій заявці, з нами живуть такі діти: 
 

 1. weiteres 
Kind 
дитини 

2. weiteres 
Kind 
дитини 

3. weiteres 
Kind 
дитини 

4. weiteres 
Kind 
дитини 

5. weiteres 
Kind 
дитини 

Nachname 
прізвище 

     

Vorname 
Ім'я 

     

Geburtsdatum 
Дата народження 

     

Geburtsort/-land  
Країна народження 

     

Staatsangehörigkeit 
національність 

     

Familienstand ☐ledig 
одиночний 
☐verheiratet 
одружений 
☐verwitwet 
овдовіла 
☐geschieden 
seit 
__________ 
відтоді 
розлучений 

☐ledig 
одиночний 
☐verheiratet 
одружений 
☐verwitwet 
овдовіла 
☐geschieden 
seit 
__________ 
відтоді 
розлучений 

☐ledig 
одиночний 
☐
verheiratet 
одружений 
☐verwitwet 
овдовіла 
☐
geschieden 
seit 
__________ 
відтоді 
розлучений 

☐ledig 
одиночний 
☐
verheiratet 
одружений 
☐verwitwet 
овдовіла 
☐
geschieden 
seit 
__________ 
відтоді 
розлучений 

☐ledig 
одиночний 
☐verheiratet 
одружений 
☐verwitwet 
овдовіла 
☐geschieden 
seit 
__________ 
відтоді 
розлучений 

Verwandtschafts- 
verhältnis 
сімейні стосунки 

☐leibliches 
Kind 
природна 
дитина 
 
☐adoptiert 
прийнято 

☐leibliches 
Kind 
природна 
дитина 
 
☐adoptiert 
прийнято 

☐leibliches 
Kind 
природна 
дитина 
 
☐adoptiert 
прийнято 

☐leibliches 
Kind 
природна 
дитина 
 
☐adoptiert 
прийнято 

☐leibliches 
Kind 
природна 
дитина 
 
☐adoptiert 
прийнято 
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 1. weiteres 
Kind 
дитини 

2. weiteres 
Kind 
дитини 

3. weiteres 
Kind 
дитини 

4. weiteres 
Kind 
дитини 

5. weiteres 
Kind 
дитини 

Geschlecht ☐männlich 
чоловічий 
☐weiblich 
Жіночий 
☐divers 
різноманітні 

☐männlich 
чоловічий 
☐weiblich 
Жіночий 
☐divers 
різноманітні 

☐männlich 
чоловічий 
☐weiblich 
Жіночий 
☐divers 
різноманітні 

☐männlich 
чоловічий 
☐weiblich 
Жіночий 
☐divers 
різноманітні 

☐männlich 
чоловічий 
☐weiblich 
Жіночий 
☐divers 
різноманітні 

Einreisedatum in 
Bundesrepublik  
Deutschland 
Дата в'їзду до 
Федеративної 
Республіки Німеччина 

     

Ausländerzentralregister-
nummer (AZR) 
Центральний реєстр 
іноземців  

     

Rentenversicherungs-
nummer (falls bekannt) 
Номер пенсійного 
страхування (якщо 
відомий) 

     

Kundennummer  
(falls bekannt) 
номер клієнта 
(якщо відомо) 

     

 

Hinweis zum Datenschutz     Примітка щодо захисту даних 

Ihre persönlichen Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis (siehe “Merkblatt SGB II“). Ihre Angaben werden 
aufgrund der §§ 60 - 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) und der §§ 67a, b, c Zehntes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB X) für die Leistungen nach dem SGB II erhoben. Datenschutzrechtliche Hinweise erhalten Sie bei dem für Sie 
zuständigen Jobcenter sowie ergänzend im Internet unter www.arbeitsagentur.de/datenerhebung. 
Ваші персональні дані є предметом соціальної таємниці (див. «Інструкцію до Соціального кодексу II»). Ваша 
інформація збирається на основі §§ 60 - 65 Першої книги Соціального кодексу (SGB I) і §§ 67a, b, c Десятої 
книги Соціального кодексу (SGB X) щодо пільг згідно SGB II. Ви можете отримати інформацію про закон про 
захист даних у відповідальному за вас центрі зайнятості, а також в Інтернеті за адресою 
www.arbeitsagentur.de/datenerhebung. 
 

Ich bestätige, dass die von mir/uns gemachten Angaben richtig sind. 
Я підтверджую, що інформація, яку я/ми надала, правильна 
 
 
 
 
___________________________________________          ___________________________________________ 
Ort / Datum / Vor- und Nachname Antragsteller/in           Unterschrift Antragsteller/in 
Місце / дата / ім'я та прізвище заявника                                  Підпис заявника 
 


