
Для розгляду заяви на отримання аліментного авансу необхідні такі документи: 

 

Свідоцтво про народження дитини 

Визнання батьківства 

Докази докладених Вами зусиль, направлених на спонукання іншого з батьків, 

зобов’язаного виплачувати аліменти, до сплати аліментів, (наприклад, письмова 

вимога щодо виплати, спроба накладання майнового арешту тощо) 

Заява про внесок другого з батьків у догляд за дитиною (надання 

письмової угоди про спілкування з дитиною, за наявності)  

Ухвали суду / мирові судові угоди / документи про утримання дитини в 

оригіналі (1-й примірник, що підлягає виконанню) 

Підтвердження виплати пенсії/допомоги у зв’язку з напівсирітством 

У разі отримання соціальних виплат: поточне повідомлення згідно з Книгою II 

Соціального кодексу (SGB) з усіма розрахунковими відомостями 

Підтвердження/повідомлення про виплати, отримані раніше від інших відомств у 

справах молоді відповідно до Закону про аліментний аванс (UVG) 

 
Додатково для подружжя, що проживає окремо: 

Підтвердження окремого проживання (наприклад, заява про окреме проживання до 

відповідальної податкової служби, документи від адвоката) 

У разі перебування у спеціальній установі для лікування/ув’язнення особи, зобов’язаної 

виплачувати аліменти: доказ або підтвердження початку та тривалості перебування у 

відповідній установі 

 
Додатково для розлученого подружжя: 

Рішення про розірвання шлюбу або інший доказ сімейного стану «розлучений(-а)» 

Якщо в рішенні було встановлено суму аліментів, необхідно надати його оригінал. 

 
Додатково для позашлюбних дітей: 

Визнання або встановлення батьківства 

Підтвердження співучасті у встановленні батьківства 

 
Додатково для іноземців 

Переклад вищезазначених документів німецькою мовою 

Посвідка на проживання, паспорт, за наявності — 

блакитна карта ЄС 

 
Додатково при поданні запиту щодо дітей віком від 12 років Довідка про доходи від 

того з батьків, хто подає запит (підтвердження поточної заробітної плати, 

повідомлення про допомогу у зв’язку з безробіттям, повідомлення про допомогу для 

оренди житла тощо) 

 
Додатково при поданні запиту щодо дітей віком від 15 років 

Довідка з місця навчання 

Договір про професійне навчання 

Довідка про доходи дитини (повідомлення згідно з Федеральним законом 

про сприяння освіті (BaföG), підтвердження поточної оплати праці в період 

професійного навчання, повідомлення про допомогу для оренди житла 

дитиною) 

 
Зверніть увагу, що при відсутності вимоги про подання оригіналу, необхідні 

лише копії всіх документів і підтверджень! 
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