
 

 

 

Ви знайшли квартиру, яку хотіли б зняти? Чудово! Щоб  
переконатися, що все пройде гладко, виконайте такі дії: 
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»  Попросіть орендодавця заповнити її повністю та надіслати до центру зайнятості для 
перевірки. 

»  Також додайте заяву з поясненням, чому ви хочете переїхати. Якнайшвидше ви отримаєте  
відгук про те, чи переїзд може бути схваленим. 

1. Завантажте форму пропозиції оренди з веб-сайту центру зайнятості Мюнстера 
або отримайте її на сайті:

»  Двічі роздрукуйте заявку на позику на орендну плату та декларацію про 
призначення у вашому центрі зайнятості. 

»  Повністю заповніть та підпишіть кредитну заявку та декларацію про переуступку;  
перед підписанням договору оренди подайте його до центру зайнятості. 

Орендний
депозит 

2. Орендний депозит необхідний як позика? Виконайте такі дії:

»  Ви дійсно можете дотримуватися вказаної там дати заїзду. (Як правило, подвійні 
витрати на оренду не можуть бути покриті.)  

»  Суми з договору оренди відповідають сумам з пропозиції оренди.  
(Гарантія, надана центром зайнятості, заснована на інформації в пропозиції оренди.  
Якщо суми, зазначені в договорі оренди, вищі, будь ласка, спочатку отримайте нову  
гарантію від вашого центру зайнятості.) 

3. Перед підписанням договору оренди перевірте, чи:
перевірте

Дата
заселення

Витрати на
оренду

»  Переїзд в нову квартиру також може означати, що нова квартира не повністю мебльована в перший день.  
У більшості випадків вам доведеться імпровізувати в перші кілька тижнів після заселення, тому що не всі  
меблі є повністю доступними з самого початку. Це цілком допустимо і не привід не переїжджати в нову  
квартиру. 

Переїзд в нову квартиру, незважаючи на меншу кількість меблів? Так! 

Якщо це ваша перша власна квартира 
»  Подайте заявку на первинне обладнання у  

вашому центрі зайнятості. 

Готової форми немає. Заява може бути написана від руки. Повідомте, будь ласка,  
які меблі ви вже маєте і які є в квартирі. 
УВАГА: Заяву необхідно подати до заселення в нову квартиру. 

Якщо ви вже живете у власній квартирі та маєте  
додаткові потреби у зв’язку з переїздом, 
»  Ви також можете подати заявку. 

»  Зверніть увагу, що орендна плата та застава можуть бути сплачені лише за умови 
заповнення та підписання всіх документів. 

4. Надішліть копію вашого підписаного договору оренди до центру зайнятості. 
(Якщо є, то з протоколом прийому-передачі.)

Договір оренди

– Копія – 

Ви переїжджаєте в нову квартиру і потребуєте меблів? 

Jobcenter Münster 

Як діяти при переїзді 




