
Інформація щодо переїзду з місця тимчасового поселення 

 

Ви виїжджаєте з місця тимчасового поселення у разі, якщо: 

- A. Ви отримуєте житло, яке надається вам містом, або 
 
- Б. Ви знаходите житло, яке надається вам приватною особою. 

 

A. Житло, яке надається містом Дельменгорст  

Вам не потрібно самостійно реєструватися у центрі надання адміністративних послуг 
(Bürgerbüro). 

Проте вам необхідно якомога швидше відкрити рахунок у банку, наприклад в LzO (за 
адресою Bahnhofstraße 37). Тільки у такий спосіб ви зможете безпроблемно отримувати 
соціальні виплати. 

Притулок, у якому ви зараз мешкаєте, надається містом лише тимчасово, і ви повинні 
самостійно шукати собі належне житло (квартиру). Вартість цієї квартири, тобто 
орендна плата без опалення, яке оплачується додатково (самостійно вам потрібно буде 
сплачувати лише за електроенергію), в рамках поточних значень верхньої межі для 
орендної плати у місті Дельменгорст, не повинна перевищувати наступні суми: 

- 1 особа = 462€/місяць, 

- 2 особи = 512€/ місяць, 

- 3 особи = 602€/ місяць, 

- 4 особи = 692€/ місяць, 

- 5 особи = 743€/ місяць, 

- 6 особи = 778€/ місяць, 

- більше 7 осіб = 71€/на кожну особу в місяць додатково;   

 Приклад розрахунку для 8 осіб = верхня межа 
суми для 6 осіб 778€/місяць + 71€/місяць за 7-
му особу + 71€/місяць за 8-му особу = 
920€/місяць. 

 

Б. Житло, яке надається приватною особою 

Якщо ви виїжджаєте з місця тимчасового поселення у житло, яке надається вам 
приватною особою, а не містом, ви повинні самостійно у найкоротші терміни 
зареєструватися у центрі надання адміністративних послуг (Bürgerbüro) міста 
Дельменгорст. 

Для цього вам необхідно спочатку записатися на прийом у центр надання 
адміністративних послуг (Bürgerbüro). Записатися на прийом можна на інтернет-



сторінці: termine.delmenhorst.de у розділі Bürgerbüro/Meldeangelegenheiten/Anmeldung 
(Zuzug von außerhalb) або по телефону за номером 04221 99 1999. 

Крім того, вам необхідно якомога швидше відкрити рахунок у банку, наприклад в LzO 
(за адресою Bahnhofstraße 37), якщо у вас ще немає рахунку. Тільки у такий спосіб ви 
зможете безпроблемно отримувати соціальні виплати. 

Якщо ви шукаєте квартиру на ринку житла і отримуєте соціальну допомогу на 
проживання, вартість цієї квартири не повинна перевищувати значень верхньої межі 
для орендної плати у місті Дельменгорст (без опалення, яке оплачується додатково, а 
за електроенергію ви повинні сплачувати самостійно), а саме: 

- 1 особа = 462€/місяць, 

- 2 особи = 512€/ місяць, 

- 3 особи = 602€/ місяць, 

- 4 особи = 692€/ місяць, 

- 5 особи = 743€/ місяць, 

- 6 особи = 778€/ місяць, 

- більше 7 осіб = 71€/на кожну особу в місяць додатково;   

 Приклад розрахунку для 8 осіб = верхня межа 
суми для 6 осіб 778€/місяць + 71€/місяць за 7-
му особу + 71€/місяць за 8-му особу = 
920€/місяць. 

 


