
                                       Antrag auf Soforthilfe 
Заява на отримання невідкладної фінансової допомоги 

 

gem. der Richtlinie der Großen Kreisstadt Crimmitschau zur Verwendung 
von Geldspenden für Ukraine-Flüchtlinge 
 
відповідно до Директиви районного центру Кріммічау щодо 
використання грошових пожертв для допомоги біженцям з України 
 
Antragsteller/ Заявник:                      bei Überweisung/ у разі здійснення переказу: 
 
Name/Прізвище…………………………Kreditinstitut/ Кредитна установа ……………………. 
 
Vorname/Ім’я …………………………    Kontoinhaber/ Власник рахунку …………………… 
 
Straße/ Вулиця .………………………    IBAN: …………………………… 
 
PLZ, Ort/ Поштовий індекс, населений пункт ......……. BIC:   …............................ 

 
 
 
 
 
Ich beantrage Soforthilfe gem. Ziffer II Nr. 1 der o.g. Richtlinie für:  
Я подаю заяву на отримання невідкладної фінансової допомоги відповідно до п. 
ІІ № 1 зазначеної вище Директиви на:  
 
a) Kosten für das Herrichten und/oder Ausstatten von Unterkünften  
a) покриття витрат на облаштування та/або обладнання житла 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
b) Kosten des Verbrauchs von Wasser, Strom, Heizung 
b) покриття витрат на споживання води, електроенергії, опалення 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
c) sonstige Kosten zur Beseitigung von Notlagen 
c) покриття інших витрат для виходу зі скрутного становища 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 



(Hinweis: Gegenstand der Soforthilfe bitte konkret darlegen). 
(Вказівка: конкретно сформулювати предмет отримання невідкладної 
фінансової допомоги). 
 
 
Beantragter Betrag/ Запитувана сума:        ………………. EURO/ЄВРО 
(höchstens 200 EURO) / (макс. 200 ЄВРО) 
 
Bewilligter Betrag/ Затверджена сума:      …………………EURO/ЄВРО 
(von der Behörde auszufüllen) / (заповнюється державним органом) 
 
Erklärung/ Заява:     
 

1. Ich versichere, dass gem. Ziffer IV der o.g. Richtlinie 
1. Я підтверджую, що відповідно до п. IV зазначеної вище Директиви 
 
a) für die Gewährung der Soforthilfe eine Notlage und/oder ein Missstand im  
Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine vorliegt, 
 
a) для надання невідкладної фінансової допомоги склалося скрутне становище 
та/або складні обставини у зв’язку з розміщенням біженців з України, 
 
b) Bedürftigkeit vorliegt (Bedürftigkeit liegt in der Regel vor, wenn die Beseitigung  
der Notlage und/oder des Missstandes unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse aus eigener Kraft, insbesondere durch den Einsatz von Vermögen und 
Einkommen, oder durch Hilfe Dritter in angemessener Zeit nicht möglich ist), 
 
b) існує потреба (зазвичай потреба існує у разі, якщо вихід зі скрутного 
становища та/або складних обставин неможливий власними силами із 
урахуванням економічного положення, зокрема із використанням власного 
майна та доходів, а також із залученням допомоги третіх осіб у належний строк), 
 
c) ich keine weiteren Hilfen zum selben Gegenstand der Soforthilfe bei Dritten  
beantragt  bzw. von Dritten erhalten habe. 
 
c) не подавав заяву щодо отримання іншої допомоги стосовно того самого 
предмету від третіх осіб або не отримував від третіх осіб. 
 
2. Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und richtig sind. 
 
2. Я підтверджую, що мої дані повні та правильні. 
 
3. Mir ist bekannt, dass die Soforthilfe zurückgefordert wird, wenn ich falsche  
Angaben gemacht habe. 
 
3. Мені відомо, що у разі невірного зазначення мною даних вимагатиметься  
повернення невідкладної фінансової допомоги. 
 
 
 



4. Mir ist bekannt, dass kein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Soforthilfe 
besteht. 
 
4. Мені відомо, що не існує права вимагати надання невідкладної фінансової 
допомоги. 
 
5. Die Angaben in diesem Antrag sind erforderlich, um zu prüfen, ob die  
Voraussetzungen für die Gewährung der Soforthilfe vorliegen. Mit der Verarbeitung 
der Daten zu diesem Zweck bin ich einverstanden. 
 
5. Дані в цій заяві необхідно перевірити для визначення того, чи  
існують передумови для надання невідкладної фінансової допомоги. Я надаю 
згоду на обробку даних з цією метою. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….. 
Ort, Datum und Unterschrift der antragstellenden Person 
Місце, дата та підпис Заявника 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………. 
Bestätigung durch die Stadt Crimmitschau, Datum, Unterschrift, Stempel 
Підтвердження від міста Кріммічау, дата, підпис, штамп 
 


