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Додаток №1 до Договору оренди нежитлового приміщення  

№ ___ від _________ 202_ року. 

 

м. Київ                                                                                                                           «___»  _________ 202__ р. 

 

Даний Додаток до Договору є його невід`ємною частиною та укладений з метою 

впорядкування стосунків орендодавців (власників) апартаментів, які розташовані в оздоровчому 

сімейному готельному комплексі з інфраструктурою у селі Розтока Міжгірського району 

Закарпатської області, Україна, та Орендаря, а також для забезпечення ефективної та системної 

роботи готелю. 

 

Розділ 1. Визначення термінів. 

1.1 Орендодавець – власник апартаменту, що вклав власні кошти в придбання нежитлової 

нерухомості (апартаменту) в оздоровчому сімейному готельному комплексі з 

інфраструктурою у селі Розтока Міжгірського району Закарпатської області, Україна для 

отримання прибутку та для власних потреб (проживання). 

 

1.2 Представник орендодавця – будь-яка особа, що діє від імені інвестора для бронювання 

його апартаменту та особа якого погоджена орендодавцем для Керуючої компанії. 

 

1.3 Члени родини орендодавця – члени сім’ї фізичної особи першого ступеня спорідненості - її 

батьки,  чоловік або дружина, діти, що проживають в апартаменті інвестора разом із ним 

або без нього. 

 

1.4 Гості орендодавця – будь-які особи, поселення яких ініційовано та погоджене 

орендодавцем (родичі будь-якого ступеню родства, друзі, знайомі, ділові партнери і т.ін.) 

та які можуть проживати в апартаменті орендодавця без нього чи його представників. 

 

1.5 Гості готелю – особи, що не мають відношення до орендодавця та приїжджають до 

готельного комплексу  з метою відпочинку та оздоровлення і є економічною базою 

існування готелю та прибутку. 

 

1.6 Готель – цілісний майновий комплекс у складі будівлі, внутрішніх приміщень 

(апартаменти/гостьові номери, зони загального користування, службові та технологічні 

приміщення) та прилеглої території, що здійснює комерційну та господарську діяльність у 

сфері гостинності (надання тимчасового розміщення та супутніх послуг – КВЕД 55.10 

«Діяльність готелів»). 

  

1.7 Номери готелю – апартаменти, що належать орендодавцям за правом приватної власності  

та знаходяться в готельному обігу в якості номерного фонду для здійснення комерційної 

діяльності готелю. 
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1.8 Керуюча компанія – орендар, що представляє, обслуговує, управляє, утримує готель  та 

забезпечує отримання прибутку від його діяльності. 

 

1.9 Використання апартаменту для власних потреб – періоди бронювання апартаменту для 

безкоштовного проживання інвестора, його родичів, осіб, що його супроводжують та його 

гостей. 

 

1.10 Пільгове використання для власних потреб – періоди бронювання апартаменту для 

пільгового проживання (проживання зі знижкою) орендодавця, його родичів, або осіб, що 

його супроводжують. 

 

Розділ 2.  Права та зобов`язання Орендодавця та Керуючої компанії щодо бронювання 

приватних апартаментів. 

2.1 Орендодавець апартаменту має право безкоштовно проживати у власному номері, яким 

володіє на підставі відповідних документів та прав. В разі, якщо апартамент власника 

зайнятий гостями готелю, але орендодавець все ж має намір приїхати для проживання в 

готелі, він може бути поселений в будь-який інший аналогічний номер, на умовах 

проживання у власному апартаменті. 

 

2.2 Апартамент орендодавця може бути заброньований на платній основі для гостей готелю, а 

також на безоплатній основі (на розсуд орендодавця) для орендодавця, членів його 

родини та для гостей орендодавця, в межах безкоштовного періоду користування для 

власних потреб. 

 

2.3 Для того, щоб апартамент орендодавця був заброньований для нього та членів його 

родини або його гостей, орендодавець або його представник має повідомити Керуючу 

компанію готелю електронною поштою на адресу _________________________, після чого 

має зв`язатися телефоном за номерами відділу бронювання, що наведені на сайті готелю, 

не менше ніж за 30 календарних днів до запланованої дати заїзду. 

 

2.4 Для того, щоб апартамент був заброньований для гостей орендодавця, він має повідомити 

Керуючу компанію особисто в письмовому вигляді (також за адресами електронної пошти, 

що зазначені в п.2.3) та телефоном, не менше ніж за 30 календарних днів до планованої 

дати заїзду. 

 

2.5 Орендодавець несе повну відповідальність за своїх гостей, а також членів родини та осіб, 

що прибувають разом з ним, в тому числі матеріальну, що засвідчується підписанням 

даного Додатку. 

 

2.6 Керуюча компанія, після отримання заявки на бронювання від орендодавця та узгодження 

деталей, в обов`язковому порядку оформлює та надсилає орендодавцю підтвердження 

його бронювання на діючу та актуальну електронну адресу з підтвердженням по телефону. 
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2.7 Орендодавець має право на безкоштовне використання апартаменту (безкоштовне 

проживання), що належить йому, для власних потреб, на 28 діб/ночей (4 повні тижні) 

сумарно протягом календарного року без обмежень по періодах (наприклад – свята, 

травневі вихідні, Новий рік та інші періоди підвищеного попиту). 

 

2.8 В період безкоштовного проживання орендодавець може користуватися послугами 

ресторану зі знижкою 50%, а також послугами СПА-центру, пральні, прокату інвентаря та 

місцевого трансфера безкоштовно. Виключення - масажі та СПА-капсула (50% вартості) та 

екскурсійне обслуговування – за повну вартість. 

 

2.9 Окрім періоду безкоштовного проживання (28 днів на рік сумарно) орендодавець та члени 

його родини (виключно!) мають право на проживання у власному апартаменті зі знижкою 

50% протягом пільгового періоду у 14 днів (два повні тижні). Всі послуги готелю для них на 

цей період – за 50% вартості (екскурсії – за повну вартість). 

 

2.10 Гості інвестора можуть проживати лише в його апартаменті безкоштовно протягом періоду 

30 днів на рік (квота орендодавця - за згоди орендодавця), або за повну оплату в будь-який 

інший період. Всі послуги для гостей орендодавця – завжди за повну вартість. 

 

2.11 Перебування орендодавця, членів його родини, осіб, що його супроводжують та його 

гостей регламентуються «Правилами готелю», що викладені на сайті готелю, так само, як і 

перебування гостей готелю, незалежно від того, чи використовують апартамент 

орендодавець та його гості для власних потреб (безкоштовно чи з пільгою), чи проживають 

як гості готелю. 

 

2.12 Підписанням даного Додатку орендодавець погоджується з «Правилами готелю», 

зобов`язується дотримуватися них та гарантує виконання «Правил готелю» його родичами, 

особами, що його супроводжують та гостями орендодавця. 

 

Розділ 3. Підписи сторін. 

Орендодавець: Орендар: 

 

 

 

 

  

 


