
Aftale om midlertidig boligplacering (Ukrainsk) 

1. Комуна та адреса                                                     2. Штамп 
---------- kommune  
Adresse: 
 
 

3. Дата договору                      4. Номер справи                Договір про надання тимчасового житла 
                                                                                                                (Інтеграційний закон § 12) 
 
 
 

       А. Для використання 

     1. Ім´я мешканця                                                                           2. Ідентифікаційний код 

 

       B. Житло, яке надається комуною 

     1. Місцезнаходження житла                                                     2. Дата початку проживання 

                                                                                                               3. Номер квартири        4. Номер кімнати 

 

5.  Житло являється: 

а. Без меблів                   b. Умебльованим        c. Розстановка інших меблів не дозволяється 

 

С. Платіж 

Сума платіжу за житло встановлюється Іміграційною службою та встановлює на даний час     

                                                                                                                                        1. Крон за місяць 

Перший раз оплачується ( за решту днів місяця прибуття та оплата наступного місяця)  

                                                                                                                                        2. сума 

Перший платіж покриває період                           3. З (число)         4. По (число) 



 

D. Правила проживання 
 

1. Житло є тимчасовим, і Ви можете в ньому проживати до тих пір, поки комуна не знайде вам інше 
житло, або поки Ви цього не зробите самі. При переїзді до іншого тимчасового житла, вам потрібно 
буде підписати новий договір. 

2. Збір за житло сплачується помісячно наперед ,в перший робочий день місяця, щомісячно. Якщо 
темін оплати припадає на суботу або на святковий день, то оплата відкладається на наступний будній 
день. 

3. Ви не маєте право передавати ваше житло іншим. При поповненні сім´ї, внаслідок воз´єднання 
сім´ї або з інших причин, вам потрібно підписувати новий контракт. Комуна може дозволити іншим 
використовувати житло. Комуна зберігає за собою право на доступ до житла. 

 4. Ви, як мешканець, зобов,язані дотримуватися  заданих правил порядку. Утримання домашніх 
тварин у житлі, не дозволяється. 

5. Прибирання житла, як правило є обов´язком мешканця. Утримання будинку є обов´язком комуни. 

6. Порушення рішень в цьому контракті, може призвести до виселення з житла та розриву контракту. 

7. При виїзді з житла, саме житло та меблі повинні залишитися в такому ж стані, в якому ви їх 
отримали при в´їзді.  

8. Перед виїздом з тимчасового житла, буде проводитися огляд житла. Ви як мешканець зобов´язані 
бути присутнім. А також ви зобов´язані покрити будь-які витрати, які виникнуть внаслідок байдужого 
ставнення до житла та речей. 

9. У разі втрати виданих вам ключів, ви зобов´язані виплатити компенсацію. Якщо при виїзді, ключі 
відсутні, ви маєте оплатити вартість заміни замка. 

10. Угода передбачає, що Ви як мешканець, при потребі маєте переїхати до іншого житла, якщо 
комуна буде вважати це необхідним, з ціллю максимального використання житлової площі. 

11. Комуна реєструє усю інформацію про вас та може обмінюватися нею з іншими органами 
державної влади, приватні організації і т.д. які мають право на отримання такої інформації або 
співпрвцюють з комуною. Ви маєте право знати, які дані комуна має про вас а також ви можете 
вимагати виправлення та видалення невірної інформації. 

12. Ви можете зв´язатися з консультантом з захисту даних щодо ваших прав, відповідно до 
законодавства про захист даних.  


