
 
Додаток Контрольний список: 
Будь ласка, надішліть наведені нижче документи, якщо вони стосуються вас і 

доступні. Після перевірки поданих документів можуть знадобитися додаткові 

документи для подання. 

 

 

Загальна інформація:   так нi      так нi 

Паспорт1   посвідчення інвалідності   

вид на проживання 
(можливо з додатковим 
аркушем) 

  рішення про розлучення   

Підтвердження реєстрації 

згідно з § 18 (2) 

Федерального закону про 

реєстрацію з вашого місця 

проживання для подання до 
соціального органу: 

  Дані аліментників (ПІБ, дата 

народження, за наявності дата 

смерті, адреса) - Додаток 5 

  

  

довідка про відвідування 

школи 

  
довідка про догляд 

  

 

Вартість проживання (оренда): 

договір оренди 

  
Підтвердження останньої зміни 

оренди 

  

довідка оренди - Додаток 3   Останній рахунок за 

комунальні послуги 

(включаючи споживання 

опалення, гарячої та 

холодної води) 

  

  

Останнє повідомлення про 

плату за відходи 

  Оплата гарячої води (якщо 

не внесено в договiр 

оренди) 

  

      
 

Вартість проживання 

(власник нерухомості): 

Підтвердження інших витрат на 

будинок (податок на майно, 

страхування, послуги 

трубочиста и т.д.) 

  Остання річна виписка про 
кредит під час 
фінансування 

  

Оплата гарячої води   Довідка про позику для 

фінансування 
  

Свідоцтво про право власності 
на житло – Додаток 4 

     

Попередні засоби до існування: 
Повідомлення про 
призупинення виплати 
від попереднього 
органу соціального 
захисту 

  Останнє повідомлення про 
погодження від попереднього органу 
соціального забезпечення 

 

спадщина/продаж  
 

1 Якщо ви не згодні на те, щоб копія вашого документа, що посвідчує особу, 
зберігалася в наших файлах, будь ласка, зверніть увагу на це під час 
пред’явлення свого посвідчення особи. Звертаємо вашу увагу на те, що в 
цьому випадку при кожному особистому візиті необхідно пред'являти 
документ, що посвідчує особу. 

 



 

Дохід: 
Первинне пенсійне 

повідомлення з усіма 

додатками 

  Розрахункові відомості за 

останні три місяці 
  

Актуальне пенсійне 

повідомлення 

  Довідка з Майстерні для 

інвалідів (WfbM) про частоту 

відвідування обіду та 

кількість днів, що дають 

право на щорічну відпустку 

  

    

Професійна кар’єра (можливо 

і за кордоном) – Додаток 8 
  Довідка про доходи 

членів вашої родини 
  

Повідомлення про надання 

житлової допомоги 

  Ви вже отримуєте соціальну 
допомогу (наприклад, 

допомогу в інтеграції, 

допомогу по догляду тощо)? 

Будь ласка, надайте докази. 

  

    

Довідка про ваші доходи 

– Додаток 1 
     

    
 

Cтрахування: 
Свідоцтво про 

членство в касі 

медичного страхування 

  Підтвердження страхування 

відповідальності, від 

нещасного випадку та в 
домогосподарстві 

  

    

Поточне повідомлення про 
внески від вашої 
страхової компанії з 
охорони здоров’я та 
догляду 

  Повідомлення про 
класифікацію медичного 
догляду 

  

Підтвердження вашого 
страхування життя, пенсії та 
інвалідності 

  Актуальне повідомлення про 

допомогу медичного догляду 

  

    
 

Aктиві: 
Свідоцтво про активи - 

Додаток 2 
  Документи про реєстрацію 

транспортного засобу частина 

I та II (паспорт на 

транспортний засіб та 
документ про реєстрацію) 

  

Повні виписки з рахунків 

за останні три місяці 
для всіх ваших рахунків 

  Пробіг вашого автомобіля   

    

Оновлена ощадна книжка (з 
операціями за останні три 

місяці) 

  Договір кредиту на 
будівництво та виписка 

з розрахункового 

рахунку 

  

    

Безкоштовний огляд будь-яких 
рахунків у всіх банках, де у 
вас є рахунок (наприклад, 
фінансовий стан клієнта, 
загальні зобов’язання, огляд 
рахунку та запасів, ...) 

  Витяг з земельної 
книги на житлову 
нерухомість 

  

 

Інше: 

 

 


