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ДОГОВІР ПРО НАМІРИ № ____ 

м. Київ                                                                                                              «__»________2020 року 

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ТУРИСТИЧНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ КООПЕРАТИВ «ЕКОПАРК 
РОЗТОКА» в особі Голови Кооперативу, який діє на підставі Статуту, надалі іменований 
«Кооператив»,  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлас менеджмент», в особі директора 
_________________, який діє на підставі Статуту, надалі іменований «Керуюча компанія», з 
одного боку, та 

Громадянин України ____________________________________, РНКОПП _________, 
проживає: ___________________________,  що діє на підставі цивільної дієздатності, надалі 
іменований «Інвестор»,  з іншого боку, разом далі – «Сторони», уклали даний договір, далі 
– «Договір», про наступне: 

1. Предмет Договору. 

1.1. Згідно даного Договору Сторони  домовилися у майбутньому укласти  договори, які 
мають на меті отримання Інвестором у власність комерційну нерухомість, а саме 
апартаментів в оздоровчому сімейному готельному комплексі з інфраструктурою у селі 
Розтока Міжгірського району Закарпатської області, Україна  з метою отримання прибутку 
від надання в оренду зазначених апартаментів.  

1. 2. Інвестор  дає згоду на укладання в майбутньому наступних договорів: 

- договору про сплату пайових внесків з Обслуговуючим кооперативом «Туристичний 
рекреаційний кооператив «Екопарк Розтока»; 

- договір оренди нежитлового приміщення (апартаментів) з ТОВ «Атлас менеджмент».  

1.3. Кооператив гарантує, що на момент укладання договору про сплату пайових внесків, 

Кооператив  є орендарем  наступних земельних  ділянок, розташованих за адресою: 

Закарпатська область, Міжгірський район, село Розтока:  

 

1.3.1. Земельна ділянка кадастровий номер – 2122485203:01:003:0005, площа - 0,1646 га,  

цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. 

 

1.3.2.  Земельна ділянка кадастровий номер  – 2122485203:01:004:0006, площа  - 0,25 га, 

цільове призначення – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування. 

 

1.4. Кооператив гарантує, що з моменту підписання Сторонами цього Договору та до 

моменту укладання  договору про сплату пайових внесків, за Інвестором бронюється  

апартамент за номером ____, що розташований на __ поверсі відповідно до поверхового 

плану готельних номерів. 
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2. Права та обов'язки Сторін 

2.1. Кооператив зобов'язаний: 

2.1.1. Протягом строку, зазначеного у п. 3.1. Договору, укласти з Інвестором Договір про 
сплату пайових внесків. 

2.1.2. На момент підписання Договору про сплату пайових внесків забезпечити наявність в 
оренді у Кооператива  земельних ділянок, які зазначені у п. 1.3. Договору. 

2.1.3. На момент підписання Договору про сплату пайових внесків забезпечити наявність 
проєктної документації на будівництво оздоровчого сімейного готельного комплексу, яка 
розроблена відповідно до вимог чинного законодавства. 

2.1.4. На вимогу Інвестора надати останньому  можливість ознайомитись із договорами 
оренди земельних ділянок та проєктною документацією не пізніше закінчення строку, 
вказаного у п.3.1. Договору. 

2.2. Керуюча компанія зобов’язана: 

2.2.1. Укласти договір оренди апартаментів з Інвестором не пізніше одного місяця з 
моменту оформлення останнім права власності на апартаменти. 

2.3. Інвестор зобов'язаний: 

2.3.1.  В разі виконання Кооперативом своїх зобов’язань, передбачених пп. 2.1.2., 2.1.3. 
Договору, укласти Договір про сплату пайових внесків протягом одного року з дати 
підписання цього Договору. 

2.3.1. Укласти договір оренди апартаментів з Керуючою компанією не пізніше одного 
місяця з моменту оформлення  права власності на апартаменти. 

2.4. Кооператив  має право: 

2.4.1. Відмовитися від укладання  Договору про сплату пайових внесків, якщо закінчився 
строк дії цього Договору. 

2.5. Інвестор має право: 

2.5.1. Відмовитися від підписання Договору про сплату пайових внесків, якщо на дату його 
підписання Кооператив не буде орендарем земельних ділянок, які зазначені у п. 1.3 
Договору.  

2.5.2. Відмовитися від підписання Договору про сплату пайових внесків , якщо на дату його 
підписання Кооператив не буде мати  проєктної документації для будівництва оздоровчого 
сімейного готельного комплексу, яка розроблена відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
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3.Строк Договору. 

3.1. Строк Договору складає один рік з моменту його підписання. 

4. Відповідальність Сторін. 

4.1. В разі не укладення Договору про сплату пайових внесків  з вини Інвестора, Інвестор 
сплачує Кооперативу  штраф в розмірі 1 000,00 (одна тисяча) гривень.   

5. Форс-мажорні обставини. 

5.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, 
пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, введення карантинних обмежень, акти 
державних органів незалежно від їх законності чи незаконності), якщо вони безпосередньо 
перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором та Додатками до нього, терміни 
виконання таких зобов’язань відсуваються на час дії форс-мажорних обставин, відповідно 
до їх тривалості. 

5.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних 
обставин з  додаванням документів, які підтверджують це, протягом 3 (трьох) робочих днів 
із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-
яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання 
зобов'язань. 

5.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, то Сторони повинні 
провести переговори й обговорити заходи для подальшого виконання даного Договору. 

6. Інші умови. 

6.1. Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним 
законодавством України. 

6.2.  Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного 
виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. 

6.3. Цей Договір складений в 2-ох примірниках однакової юридичної сили, українською 
мовою. 

7. Реквізити та підписи Сторін. 

ОК ТРК «Екопарк Розтока» 

 

 

 

ТОВ «Атлас менеджмент» Інвестор 

 


