
Додаток   

KdU - для визначення обґрунтованої вартості житла та опалення - 

 
 

 

Будь ласка, відмітьте там, інформація 
стосується сама вас 

 

Додаткову інформацію про 
відповідний номер можна знайти в 
інструкціях щодо його заповнення.. 

 Bearbeitungsvermerke 
(заповнюється лише центром 
зайнятості) 

 

Примітка. Зверніть увагу, що заявки 
можуть бути оброблені, лише якщо 
вони заповнені латинським 
шрифтом. Наші комп’ютерні 
системи не можуть обробляти 
кирилицю 

 

Просимо подавати не оригінали 
квитанцій, а копії. 

  

   

Наведені нижче дані є предметом соціальної таємниці (див. «Інструкцію до Соціального кодексу II»). Ваша 
інформація збирається на основі §§ 60 - 65 Першої книги Соціального кодексу (SGB I) і §§ 67a, b, c Десятої 
книги Соціального кодексу (SGB X) для пільг згідно SGB II. Ви можете отримати інформацію про закон про 
захист даних у відповідальному за Вас центрі зайнятості та додатково в Інтернеті за адресою 
www.arbeitsgentur.de/datenerhebung. 

 Eingangsstempel 

    
1. -Persönliche Daten Персональні дані заявника    

Стать - Anrede Ім’я - Vorname  Dienststelle 

Прізвище - Familienname Дата народження  
Geburtsdatum 

 Team 

ідентифікаційний номер служби зайнятості (якщо є) - BG-Nummer Hомер клієнта, якщо є - (якщо є) 
KdNr, 
 

  

    

2. Загальна інформація про проживання та вартість проживання - Allgemeine Angaben zu den KdU   

Адреса - Anschrift der Unterkunft (Adresse)     

Кількість людей у моєму житлі (всього) Anzahl der Personen (insgesamt):       

► Будь ласка, надайте всю інформацію про площу в квадратних метрах (м²).   

 

Рік побудови житла - Baujahr der Unterkunft 
 

загальна площа проживання  
Gesamtfläche der Unterkunft 
 

  

 

Кількість кімнат   
Anzahl der Räume 
 

кількість кухонь  
Anzahl der Küchen 
 

кількість ванних кімнат - 
Anzahl der Bäder 

  

Від загальної площі житла становлять - Von der Gesamtfläche der Unterkunft sind 
  

 

самостійно заселені 
selbst bewohnt 

Орендовані 
vermietet/verpachtet 

Вакантні 
leer stehend 

  

 

приміщення комерційного використання 
Gewerberäume/gewerbliche Nutzung 
 

Кількість житлових одиниць (якщо у вас є 
власний будинок) - Anzahl der Wohneinheiten (bei 
Eigenheim) 
 
 

  

 Я живу в оренду - Ich wohne zur Miete 
  

Фактична місячна вартість проживання - Höhe der tatsächlichen monatlichen Kosten für die Unterkunft   

 

Основна оренда (без додаткових витрат) 
Grundmiete (ohne Nebenkosten) 

Додаткові витрати (без урахування витрат на 
опалення) - Nebenkosten (ohne Heizkosten) 
 
 

  

 

Витрати на опалення - Heizkosten 
 

інші витрати на житло - sonstige Wohnkosten  
 

 

  

► Будь ласка, надайте актуальні письмові докази із зазначенням відповідної дати платежу. 
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 Я живу на власній житловій площі - Ich wohne im Eigentum 
  

► Будь ласка, заповніть додаток VM.   Anlage VM 

Höhe der tatsächlichen monatlichen Kosten für das Eigentum 
Розмір фактичної місячної вартості майна 
 

  

 

Відсотки по боргу без регулярних виплат 
погашення - Schuldzinsen ohne Tilgungsraten 

 

Додаткові витрати (без урахування витрат на 
опалення) - Nebenkosten (ohne Heizkosten) 

  

 

Витрати на опалення - Heizkosten 
 

інші витрати на житло - sonstige Wohnkosten 
 

 

  

► Будь ласка, надайте актуальні письмові докази із зазначенням відповідної дати платежу:       

Додаткові витрати/витрати на житло складаються з - Die Nebenkosten/Wohnkosten setzen sich zusammen 
aus: 

  

► Тут можливі кілька варіантів.   

 податки на майно 
Grundsteuern 

 водa - Wasser  прибирання вулиць 
Straßenreinigung 

  

  

 плата за обслуговування 
димохода - Schornsteinfeger 
 

 стічні води - Abwasser  обслуговування опалення  
Heizungswartung 

  

 електроенергія - Strom  газ - Gas  мазут - Heizöl   

 оплата страхування будівлі 
Gebäudeversicherung 

 збори за сміття  
Müllgebühren 

       

2. джерела енергії - Energiequellen 
  

Я топлю за допомогою - Ich heize mit: 
  

 електроенергія - Strom  газ - Gas  мазут - Heizöl 
  

 централізоване опалення 
Fernwärme 

 дрова - Holz      
  

 Я дістаю паливо сам/сама - Ich beschaffe die Brennstoffe selbst. 
  

Вид опалення - Art der Heizung 
  

 централізоване опалення  
Zentralheizung 

 піч - Einzelofen  нічний накопичувальний 
обігрівач - Nachtspeicherofen 

  

Я готую їжу за допомогою - Ich koche mit 
  

 електроенергія - Strom  газ - Gas        

Я отримую гарячу воду) централізовано - Mein Warmwasser erzeuge ich. 
  

 централізовано, напр.з системою центрального опалення) - zentral  
Або 

  

 децентралізовано з - dezentral (z.B. Boiler, Durchlauferhitzer) mit   
  

  електроенергія - Strom  газ - Gas  мазут - Heizöl   

  дрова - Holz  вугілля - Kohle        

► Будь ласка, надайте письмові докази.       

4. Дані орендодавця потрібні лише тоді, коли плата за оренду буде виплачуватись безпосередньо 
орендодавцю - Die Angaben zur Vermieterin/zum Vermieter sind nur dann erforderlich, wenn die Miete 
direkt an die Vermieterin/den Vermieter überwiesen werden soll 

 In den folgenden 
Abschnitten wurden im 
Beisein der Kundin/des 
Kunden Änderungen 
vorgenommen: 

Ім‘я та прізвище орендодавця - Name der Vermieterin/des Vermieters  

Адреса - Anschrift  

IBAN 

 Handzeichen, Datum 

                            
  

Я підтверджую, що інформація, яку я надав/надала є вірною. 
 Unterschrift der Kundin/ 

des Kunden 
Місто, дата Підпис заявника (для неповнолітніх: підпис законного опікуна) 
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