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ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ № ______ 

 

 місто Київ                                                                                                 ______________ 2020 року  

 

Громадянин (громадянка) України ________________________, надалі іменований 

«Орендодавець», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлас 

менеджмент», в особі директора _________________, який діє на підставі Статуту, надалі 

іменований «Орендар», з іншої сторони, що спільно далі за текстом іменуються «Сторони», 

уклали цей Договір оренди нежитлового приміщення, далі за текстом іменується Договір, 

про наступне:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування 

нежитлове приміщення – апартамент № ___ категорії «__________», загальною площею 

_______ м. кв. (надалі – Об’єкт), що розташований в оздоровчому сімейному готельному 

комплексі з інфраструктурою у селі Розтока Міжгірського району Закарпатської області, 

Україна.  

1.2. Об’єкт передається в оренду з метою використання його Орендарем для здійснення 
своєї господарської  діяльності, відповідно до виду діяльності Орендаря, що передбачена 
Статутом  та функціональним призначенням готельного  комплексу.  
 
1.3. Сума оцінки переданого в оренду Об’єкта складає еквівалент __________ доларів США  

та визначається відповідно до «Договору про сплату пайових внесків» № _____ від 

____________ , укладеного між Орендодавцем та ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ 

«ТУРИСТИЧНИЙ  РЕКРЕАЦІЙНИЙ КООПЕРАТИВ «ЕКОПАРК РОЗТОКА» і дорівнює загальній 

вартості (сумі пайового внеску) Об’єкта згідно з вказаним Договором.   

1.4. За користування Об’єктом Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату в розмірі 

певного відсотку річних від суми оцінки Об’єкту, яка зазначена у п. 1.3. Договору. Розмір 

орендної виплати є диференційованим та залежить від результатів роботи Орендаря, 

виражених у середньорічному завантаженні готельного комплексу: 

 20% завантаження - 2%* від суми оцінки Об’єкту Орендодавця; 

 25% - 3%; 

 30% - 4%; 

 35% - 5%; 

 40% - 6%; 

 45% - 7%; 

 50% - 8%; 

 55% - 9%; 

 60% (розрахункова середньорічна виробнича потужність комплексу) - 10%; 

 Далі – плюс 1% від суми оцінки Об’єкту на кожні 5% завантаження. 
*Сума «нетто», без податків. 
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1.5. Облік завантаження та інших показників готельної діяльності Орендаря здійснюється за 

допомогою спеціального програмного забезпечення автоматизації управління «Сервіо», є 

прозорим та доступним для надання на вимогу Орендодавця. 

1.6. Орендна плата сплачується Орендодавцю одноразово, раз на рік,  у строк до 15 лютого 

року, наступного за звітним.  

1.7.  Орендна плата сплачується на банківський рахунок Орендодавця, що вказаний в цьому 

договорі в п. 8., за вирахуванням податків. Орендар (Керуюча компанія) є податковим 

агентом стосовно Орендодавця, нараховує та сплачує податки по орендних виплатах 

самостійно та гарантує, що Орендодавець отримує чистий прибуток. 

1.8. Вартість комунальних послуг (тепло-, водо-, електропостачання, інтернету, 

телебачення, зв`язку, вивезення та утилізації відходів, догляду за територією, тощо) та 

інших поточних витрат на утримання Об’єкту сплачується Орендарем самостійно  на підставі 

рахунків відповідних організацій.  

1.9. Витрати, пов`язані безпосередньо з веденням господарської діяльності, а також 

амортизаційні відрахування, Орендар здійснює за власний рахунок. 

  

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТА В ОРЕНДУ ТА СТРОК ОРЕНДИ. 

2.1. Об’єкт передається в оренду шляхом підписання Сторонами цього Договору та 

вважається переданим в оренду з моменту підписання Сторонами цього Договору.  

2.2. Строк оренди починається з дня передачі Орендодавцем Об’єкта Орендарю в оренду  

та становить 2 роки 11 місяців. 

  

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ. 

3.1. Орендодавець зобов’язаний: 

3.1.1. Передати Об’єкт в оренду Орендареві в порядку, передбаченому цим Договором.  

3.1.2. Не передавати в оренду, суборенду,  користування, управління тощо Об’єкт будь-якій 

третій стороні. 

3.1.3. Укласти договір страхування свого Об`єкту нерухомості – самостійно, за власний 

рахунок, або доручити зробити це Орендареві. Без Договору страхування даний Договір 

оренди не може бути укладений. 

3.2. Орендодавець має право: 

3.2.1. Здійснювати контроль за станом і порядком використання Об’єкта.   

3.2.2. Вчасно та в повному обсязі  отримувати  від Орендаря орендну  плату в терміни та на 

умовах, визначених цим  Договором.  
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3.2.3. Використовувати Об`єкт  з метою власного перебування (відпочинку) на умовах, що 

визначені Додатком №1 до  цього Договору. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ. 

4.1. Орендар зобов’язаний:  

4.1.1. Прийняти Об’єкт в оренду в порядку, передбаченому цим Договором.  

4.1.2. Використовувати Об’єкт згідно з призначенням, зазначеним у пункті 1.2. Договору.  

4.1.3. Укласти договори з організаціями, які надають  комунальні послуги;  

4.1.4. Вчасно і у повному обсязі оплачувати комунальні та інші експлуатаційні платежі згідно 

з рахунками відповідних підприємств, організацій, установ, у встановлені чинним 

законодавством строки.  

4.1.5. Дотримуватись санітарних, протипожежних та інших обов'язкових норм і правил при 

експлуатації Об’єкта, а також норм охорони праці у разі проведення ремонтних робіт в 

Об’єкті третіми особами. Не допускати перевантаження електромереж.  

4.1.6. За власний рахунок усувати наслідки аварій на Об’єкті, несправності і поломки 

комунікацій, що виникли в процесі їх експлуатації.  

4.1.7. Допускати на Об’єкт Орендодавця з метою перевірки використання Об’єкта у 

відповідності до умов Договору.  

4.1.10. У випадку погіршення стану Об’єкта, інженерних комунікацій та технологічного 

обладнання, що розташовані на Об’єкті, не пов’язаного з їх нормальною експлуатацією, 

Орендар зобов’язаний зробити за свій рахунок виправлення недоліків, що виникли з його 

вини.  

4.1.11. Не здійснювати ніяких змін конструктивних елементів будівлі, в якій розташовано 

Об’єкт.  

4.2. Орендар має право:  

4.2.1. За згодою Орендодавця – здійснювати ремонт, облаштування, обладнання та 

оформлення Об’єкта відповідно до його цільового призначення. Розробка будь-якої 

документації щодо робіт в Об’єкті, її узгодження з уповноваженими органами,  проведення 

відповідних будівельно-монтажних робіт, у разі такої необхідності, здійснюється силами і 

за рахунок Орендаря відповідно до чинного законодавства.  

4.2.2. На свій власний розсуд укласти договори з компаніями-постачальниками 

комунальних послуг, а також будь-яких інших послуг, що є необхідні для забезпечення 

господарської та комерційної діяльності. 

4.2.3. Самостійно визначати та формувати власну комерційну, маркетингову, цінову 

політику та інші умови здійснення власної господарської діяльності в Об’єкті. 
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4.2.4. Орендар має виключне право на реалізацію цього Договору, а також на його 

подовження в разі його закінчення або припинення; Орендодавець, відповідно, не може 

укладати інший договір оренди (або управління) з будь-якою третьою стороною 

(підприємством, особою) в якості Керуючої Компанії, оскільки це порушить концептуальну 

цілісність ведення господарчої та економічної діяльності Орендаря в сфері гостинності та 

може негативно вплинути на фінансові результати комплексу в цілому.  

4.2.5.  За потреби укласти договір страхування Об’єкту за дорученням Орендодавця та за 

його рахунок.   

4.3. Орендар не має права передавати Об’єкт в суборенду третім особам без письмової 

згоди Орендодавця.  

4.4. В разі рішення Орендодавця продати свій Об’єкт Орендар має переважне та 

першочергове право на його придбання.  

  

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов’язань за цим 

Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяні збитки.  

5.2. У випадку допущення Орендарем погіршення стану Об’єкта, не пов’язаного з його 

нормальною експлуатацією, Орендар зобов’язаний привести Об’єкт у необхідний стан 

власними силами та за власний рахунок.  

5.3. Орендодавець не несе відповідальності перед Орендарем за дії або бездіяльність 

третіх осіб, а також за наслідки таких дій або бездіяльності.  

5.4. Ризик загибелі, втрати або пошкодження Об’єкта несе Орендар, якщо така загибель, 

втрата або пошкодження сталася з його вини (умислу, необережності).  

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ. 

6.1. Цей Договір є чинним з моменту підписання його Сторонами.  

6.2. Строк оренди за Договором починається з дня передачі Орендодавцем Об’єкта 

Орендарю в оренду, відповідно до розділу 2 цього Договору. 

6.3. Строк оренди може бути змінений за згодою Сторін шляхом підписання додаткової 

угоди.  

6.4. Якщо за один місяць до дати закінчення  строку дії  Договору оренди жодна із Сторін 

на заявить про намір його розірвання, Договір підлягає автоматичній пролонгації на 

наступний строк, визначений у п.2.2  Договору. Кількість пролонгацій не обмежено. 

6.5. Автоматична пролонгація даного Договору не передбачає внесення будь-яких змін або 

підписання Додаткових угод, в разі пролонгації всі положення та умови даного Договору 

оренди лишаються без змін на весь наступний період дії Договору. 
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7. ІНШІ УМОВИ. 

7.1. Зміни і доповнення до цього Договору будуть вважатися дійсними, якщо вони складені 

в письмовій формі, підписані Сторонами.   

7.2. Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися здійсненими належним чином, 

якщо вони викладені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом або вручені 

особисто. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого 

отримання або дата поштового штемпеля відділення зв’язку одержувача.  

7.3. Всі спори за цим Договором передаються на розгляд до суду відповідно до 

підвідомчості спору в порядку, встановленому чинним законодавством України.  

7.4. Дія положень Закону України «Про оренду державного та комунального майна» не 

поширюється на відносини Сторін за цим Договором.  

7.5. У разі нарахування амортизаційних відрахувань – такі відрахування використовуються 

згідно з вимогами чинного законодавства України  

7.6. З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України.  

7.7. Сторони свідчать, що мають всі належним чином оформлені повноваження для 

укладення і підписання цього Договору, реалізація цих повноважень не потребує 

наступного схвалення будь-якими органами чи особами.  

7.8. Про зміст та сутність статей 229, 230, 231, 233, 234, 235, 762, 764 Цивільного Кодексу 

України Сторони поінформовані, розуміють та усвідомлюють їх. 

7.9. Орендар є платником податку прибуток на загальних умовах. 

 

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 

 

ТОВ «Атлас менеджмент» (Орендар) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Громадянин (Орендодавець) 

 


