Інтеграційний центр з питань
працевлаштування м. Гельзенкірхен (IAG)
Центр зайнятості

Бажаєте переїхати у межах м. Гельзенкірхен?
Шукаєте чи вже знайшли нове житло?
Тоді у Вас є різні можливості отримати необхідний для цього пакет для переїзду:
через додаток IAG
через домашню сторінку IAG
по телефону
під час особистого візиту, за попередньою домовленістю, у зоні входу окремих
філіалів
✓ електронною поштою
✓
✓
✓
✓

До пакету для переїзду належать заява про зміну місця проживання та пропозиція
оренди.
Наскільки великим та дорогим може бути Ваше житло у м. Гельзенкірхені?
Центр зайнятості м. Гельзенкірхен несе витрати на оренду тільки до встановленого
розміру. Розмір витрат залежить від кількості осіб та розміру житла. У наступній таблиці
Ви знайдете огляд витрат, які може нести центр зайнятості.
Господарство
1 особа
2 особи
3 особи
4 особи
5 осіб

Розмір житла у
м³
50
65
80
95
110

Оренда
(без додаткових
витрат)
280,00 €
340,00 €
420,00 €
500,00 €
610,00 €

Додаткові
витрати
70,00 €
90,00 €
110,00 €
120,00 €
130,00 €

Загальна сума
оренди (без
опалення)
350,00 €
430,00 €
530,00 €
620,00 €
740,00 €

За кожну подальшу особу у господарстві передбачається додаткова сума у розмірі
97,00 €.
Витрати на опалення не містяться у цьому огляді та враховуються окремо.
Примітка:
Зверніть увагу, що Ви маєте сплачувати витрати на електроенергію зі своїх звичайних
комунальних послуг. Витрати на електроенергію не входять до вартості проживання,
тому центр зайнятості м. Гельзенкірхен не бере їх на себе.
Порядок дій при зміні місця проживання:
Ваш новий орендодавець має повністю заповнити та підписати пропозицію оренди з
пакету для переїзду.
Потім Ви маєте подати всі документи з пакету для переїзду у повністю заповненому
вигляді до центру зайнятості м. Гельзенкірхен. Час обробки Вашої пропозиції оренди
може тривати до 10 робочих днів!
Після завершення перевірки Ви отримаєте від нас відповідь про те, чи візьме центр
зайнятості м. Гельзенкірхен витрати на проживання на себе.
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Примітка:
Будь ласка, не підписуйте договір оренди, поки не отримаєте відповідь від нас! Через
це Ви можете понести витрати, які не покриває центр зайнятості м. Гельзенкірхен.
Вам потрібен заклад у забезпечення оренди?
Центр зайнятості м. Гельзенкірхен може надати Вам такий заклад у вигляді позики.
Повернення центру зайнятості відбувається у формі щомісячних внесків. Компенсація
відбувається у вигляді заліку в рахунок Ваших щомісячних виплат.

Ви придбаєте Вашу першу власну квартиру?
Тоді Ви маєте можливість подати заяву на первинне оснащення першої власної
квартири меблями та технікою.
Заява подається у письмовій формі. Перерахуйте, будь ласка, усі необхідні предмети
меблів та/або електроприладів та подайте підписану заяву до центру зайнятості м.
Гельзенкірхен.

Бажаєте переїхати до іншого міста?
Компетентний центр зайнятості за новим місцем проживання перевірить пропозицію
оренди та прийме рішення. Будь ласка, невідкладно повідомте нас, якщо захочете
переїхати з м. Гельзенкірхен.
Будь ласка, одразу надішліть копію письмового повідомлення майбутнього центру
зайнятості про покриття орендної плати до центру зайнятості м. Гельзенкірхен.
Центр зайнятості м. Гельзенкірхен перевірку не проводить. Перевірка повністю
проводиться за новим місцем проживання.
Якщо Ви переїжджаєте до нового міста, щоб вийти та на роботу, Ви можете отримати
фінансову підтримку на переїзд. Для цього домовтеся про зустріч з бюро з
працевлаштування.
Ви отримали річний розрахунок за додаткові або експлуатаційні витрати від
свого орендодавця?
Окрім оренди виникають інші щомісячні витрати, наприклад, на вивезення сміття або
водопостачання. Вони називаються «додаткові витрати» або «експлуатаційні витрати»
та, як правило, розраховуються орендодавцем один раз на рік.
Коли Ви отримуєте річний розрахунок за додаткові витрати, будь ласка, одразу подайте
його копію з усіма додатками до свого центру зайнятості м. Гельзенкірхен.

Інтеграційний центр з питань
працевлаштування м. Гельзенкірхен (IAG)
Центр зайнятості

Ви отримали річний розрахунок за опалення від своєї компанії
енергопостачання?
Як і у випадку з додатковими витратами, один раз на рік Ви також отримуєте
розрахунок витрат на опалення. Його може скласти або Ваш орендодавець, або
компанія енергопостачання.
Будь ласка, також одразу подайте копію повного річного розрахунку з усіма додатками
до свого центру зайнятості м. Гельзенкірхен.
Найважливіше для Вас:
✓ Ваші побажання та запитання ми приймаємо по телефону (0209-60509-0 або
0209-60509-123) або на електронну пошту jobcenter-gelsenkirchen@jobcenter-ge.de
або на нашому інтернет-сайті www.jobcenter-gelsenkirchen.de
✓ Особисті бесіди та консультації проводяться у наших спеціально облаштованих
консультаційних офісах.
За необхідності Вас запросять на таку бесіду.
✓ Пакет для переїзду та всі інші документи можна покласти у поштову скриньку
наших філіалів, передати через наш інтернет-сайт Jobcenter.digital або
відправити електронною поштою.
✓ Будь ласка, не надсилайте нам
— окрім бланків заяв (наприклад, пакет для переїзду, річний розрахунок
орендодавця, річний розрахунок компанії енергопостачання витрат на опалення
і т. і.) — оригінали документів, а надавайте повні та розбірливі копії!
✓ Застосунок IAG Гельзенкірхен (доступний у популярних магазинах Apple App
Store, Google Play Store)

