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 у Мельборні
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Licensed Estate Agent
Ліцензований агент з нерухомості понад 25 років
Slipetsky Property 2003 - 2016

 



Residential Tenancies Act Victoria
Закон про оренду житла у Вікторії



https://www.consumer.vic.gov.au/



Який  місячний бюджет?
Скільки спалень  потрібно?
Чи близько поїзд/автобус/трамвай?
Де діти будуть ходити до школи?
Де будете працювати?
Де живуть українці?
Де українські школи, церкви, Народні Доми?

Про що варто подумати, вирішуючи, де
орендувати



Де починати?



Tермінологія оренди

oрендувати =  to rent
орендодавець / власник = landlord / owner or "rental provider"
орендар = tenant
договір оренди = "lease agreement", "the lease", "rental agreement",
"rental contract"
квартира = apartment
хата = house / unit
спальна/кімната = bedroom
орендна плата = rent
застава за оренду нерухомості = "the bond" or security deposit



Apartment



Unit
Villa unit



House



Town house



Орендна плата вноситься на місяць вперед
Страховий депозит (security deposit) становитиме 4
тижні оренди
Пошук по спальнях, а не по кімнатах
Більшість приміщень без меблів
Термін оренди звичайно 12 місяців

    Речі, які вам потрібно знати

 



Електрику
Газ
Воду

  За що платить орендар?

 (Тільки за наявності окремого лічильника води)

 



Ставки міськ ради
Тарифи на воду
Ставки корпорації власників

  За що платить власник нерухомості?

 (Лише там, де є кілька властивостей)

 



Тече кран
Духовка не працює

 Замінювати світлові кулі
Тримати чистоту
Смітник виставляти (переважно лише у
хаті)

  Утримання майна - обов'язок власника

Ви повинні



     Щомісячна оренда - Monthly rent
  Під час оренди орендна плата сплачується

 за календарний місяць наперед. 

приклад:
$350 на тиждень 

$350 поділено на 7 днів
x 365 днів (рік)

= $18 250 поділено на 12 місяців
= $1,521 на місяць



$400 per week
Отже, що можна орендувати за ......





City - CBD



Prahran



Noble Park



Noble Park



35 km
City

Noble Park



realestate.com.au



domain.com.au

realestateview.com.au



Rental application
Заявка на оренду

 



Inspecting the property
Огляд житла

 



Inspecting the property
Огляд житла

 



Як подати заявку на оренду 



про мене
де жив-жила
праця

мої даня



Паспорт
Візовий документ
Документ від Цетерлінку
Баланс банківського рахунку
Лист підтримки
Люди, готові надати вам усну довідку
Резюме з фотографією вас та/або вашої родини

Будьте приготовлені





Hello my name is Olena and I recently arrived from
Ukraine with my 6 year old son. 

My husband has remained in Ukraine ....
We hope to start a new life here in Melbourne ...
I have been grantedthe 786 Humanitarian Visa which
allows me to live, work and have access to health
care.
I am working  and receive a wage of $....
I receive Centrelink benefits of $600 per fortnight
and have budgeted $400 of this to go towards rent.



wayys.org.au



Liana Slipetsky
Ліяна Сліпецька

0413 731 999
president@auvnoblepark.com

auvnoblepark.com.au


