
ДОГОВІР НАЙМУ №1 

м. Київ 05 грудня 2016 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Один», юридична особа, 

створена  за  законодавством України,  місцезнаходження якої  вул.  

Хрещатик 1, 01001, м. Київ, Україна, ідентифікаційний код 11111111, в особі 

директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту (далі — 

«Наймодавець»), з одного боку, і 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Два», юридична особа, 

створена  за  законодавством України,  місцезнаходження якої  вул.  

Хрещатик 2, 01001, м. Київ, Україна, ідентифікаційний код 22222222, в особі 

директора Петрова Петра Петровича, який діє на підставі Статуту (далі — 

«Наймач»), із другого боку, 

що надалі разом іменуються як «Сторони», а кожен окремо — 

«Сторона», уклали цей Договір найму про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Наймодавець 

зобов'язується передати Наймачеві, а Наймач зобов'язується прийняти в 

строкове платне користування майно, визначене цим Договором (далі — 

Приміщення). 

1.2. Приміщенням, що передається в строкове платне користування за 

цим Договором, є нежитлове приміщення, площею 50,7 кв. м, розташоване за 

адресою: місто Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 20. Балансова вартість 

приміщення становить  ________  , 00 (словами) грн. 

1.3. Приміщення належить Наймодавцеві на праві приватної власності, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. Право власності 

Наймодавця на Приміщення посвідчується правоустановчими документами, 

зареєстрованими в установленому законодавством України порядку, з якими 

Наймодавець попередньо ознайомив Наймача та надав належним чином 

завірені копії. 
 

1.4. Приміщення передається Наймодавцем Наймачеві з метою 

розміщення в ньому офісу Наймача для забезпечення провадження ним своєї 

господарської діяльності. 

1.5. Передання Наймодавцем Приміщення Наймачеві оформлюється 

Актом приймання-передачі Приміщення, який підписується уповноваженими 

представниками Сторін і є невід'ємною частиною цього Договору. В Акті 

приймання-передачі Приміщення вказуються технічний стан, наявність 

інженерних систем і комунікацій, розмір та найменування площ, що 

передаються в користування, стан й обсяг оздоблювальних робіт, наявність 

систем пожежної та охоронної сигналізації, а також інші дані, необхідні для 

визначення характеристики Приміщення. 



1.6. Строк підписання Акта приймання-передачі Приміщення становить 

5 (п’ять) календарних днів із моменту отримання на рахунок Наймодавця 

попереднього платежу, сплаченого Наймачем відповідно до п. 2.2 цього 

Договору. 

1.7. Амортизаційні відрахування на Приміщення нараховує 

Наймодавець. 

 

2. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ПРИМІЩЕННЯМ 

І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1. Плата за користування Приміщенням за цим Договором становить 

8000,00 (вісім тисяч гривень 00 коп.) грн. 

2.2. Плата за користування Приміщенням уноситься Наймачем у 

такому порядку: 

2.2.1. Попередній платіж — платіж у розмірі плати за користування 

Приміщенням за перший та останній (дванадцятий) календарні місяці найму 

вноситься протягом 3-х (трьох) календарних днів із моменту підписання 

цього Договору; 

2.2.2. Щомісячна плата за користування Приміщенням у розмірі, 

визначеному п. 2.1 цього Договору, сплачується Наймачем не пізніше 15-го 

(п’ятнадцятого) числа поточного місяця. 

2.3. Окрім плати за користування Приміщенням, передбаченої п. 2.1 

цього Договору, Наймач компенсує Наймодавцю вартість спожитих ним 

комунальних послуг, а саме: послуги водопостачання, теплопостачання, 

водовідведення, телефону, а також спожиту електроенергію. 

2.4. Суми компенсації комунальних послуг визначаються Наймодавцем 

виходячи із загальної суми витрат на комунальні послуги, визначені в цьому 

Договорі, по будівлі, у якій знаходиться Приміщення, пропорційно площі 

Приміщення до загальної площі будівлі, а також відповідно до показників 

лічильників холодної води, гарячої води й електроенергії. Розрахунок суми 

компенсації комунальних послуг зазначаються в рахунку на компенсацію 

комунальних послуг, який щомісяця виставляється Наймодавцем Наймачеві. 

2.5. Наймач сплачує компенсацію комунальних послуг за попередній 

місяць одночасно зі сплатою щомісячної плати за користування Приміщенням 

за поточний місяць. 

2.6. Наймач зобов’язаний сплачувати плату за Приміщення не пізніше 

строків, визначених у пп. 2.2.2 цього Договору, незалежно від факту одержання 

Наймачем рахунків від Наймодавця. 

2.7. У випадку несвоєчасного отримання від Наймодавця рахунка на 

сплату суми компенсації комунальних витрат, Наймач зобов’язаний сплатити 

вказані суми протягом 2-х (двох) днів із моменту отримання рахунка.



2.8. У випадку несвоєчасної оплати, з вини Наймача, сум, установлених 

цим Договором, установлюється пеня в розмірі подвійної облікової ставки 

НБУ за кожен день прострочення. 

2.9. У випадку прострочення внесення Наймачем плати за 

користування Приміщенням та/або суми витрат на комунальні послуги понад 

30 календарних днів, Наймодавець має право достроково розірвати Договір, 

попередньо, за 7 (сім) календарних днів, повідомивши про це Наймача в 

письмовому вигляді. 

2.10. Плата за користування Приміщенням нараховується з моменту 

підписання Акта приймання-передачі Приміщення уповноваженими 

представниками Сторін, згідно з умовами цього Договору. 

2.11. У випадку якщо за будь-який місяць строку дії цього Договору 

індекс інфляції за офіційними даними Державної служби статистики України 

зміниться (збільшиться, зменшиться) на 5% чи більше відносно показників 

індексу інфляції за попередній місяць, Cторони зобов’язані змінити розмір 

місячної орендної плати, пропорційно зміні (збільшенню або зменшенню) 

індексу інфляції, про що укладають додаткову угоду до цього Договору. 

3. СТРОК НАЙМУ 

3.1. Строк найму за цим Договором починається з моменту підписання 

Акта приймання-передачі Приміщення та діє протягом 12-ти календарних 

місяців. 

3.2. Наймач, який має намір укласти Договір найму на новий строк, 

зобов'язаний повідомити про це Наймодавця не пізніше ніж за 1 (один) 

календарний місяць до спливу строку найму, визначеного в п. 3.1 цього 

Договору. 

3.3. Продовження користування Приміщенням після спливу строку 

цього Договору не допускається. Підставою для продовження користування 

Приміщенням є укладення нового Договору найму між Сторонами. 

4. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ НАЙМОДАВЦЯ 

4.1. Наймодавець зобов'язаний: 

4.1.1. Надати Наймачеві Приміщення в технічно-справному стані в 

порядку та в строки, визначені цим Договором; 

4.1.2. Забезпечити прибирання загальних площ Приміщення, а саме: 

проходів, коридорів, східних маршів, ліфтів, ескалаторів і технічних 

приміщень; 

4.1.3. Не втручатися в господарську діяльність Наймача, якщо вона не 

суперечить вимогам законодавства України та положенням цього Договору; 

4.1.4. Своєчасно надавати Наймачеві рахунки за користування 

Приміщенням та компенсацію комунальних витрат; 

4.1.5. Здійснювати капітальний ремонт приміщення в строки, погоджені 

за окремою домовленістю з Наймачем, але в будь-якому разі таким чином, 

щоб забезпечити збереження Приміщення в належному технічному стані  та 

не створювати перешкод для ведення господарської діяльності Наймача. 



4.2. Наймодавець має право: 

4.2.1. На доступ до Приміщення з метою перевірки його стану і 

відповідності його вимогам цього Договору; 

4.2.2. Перевіряти дотримання Наймачем умов цільового використання 

Приміщення відповідно до вимог цього Договору; 

4.2.3. Здійснювати технічний контроль за станом Приміщення й 

інженерних систем, що знаходяться або проходять у Приміщенні з метою 

проведення необхідного ремонту, усунення можливих несправностей; 

4.2.4. Отримувати від Наймача відшкодування всіх спричинених ним 

збитків за неналежне та несумлінне користування Приміщенням або збитків, 

завданих майну Наймодавця; 

4.2.5. Вимагати своєчасної оплати за користування Приміщенням, а 

також компенсації спожитих комунальних послуг, сплати штрафних санкцій, 

відшкодування збитків й інших виплат, передбачених цим Договором; 

4.2.6. Розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках 

невиконання Наймодавцем договірних зобов’язань, передбачених цим 

Договором; 

4.2.7. Вимагати від Наймача дотримання й виконання умов цього 

Договору. 

5. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ НАЙМАЧА 

5.1. Наймач зобов'язується: 

5.1.1. У строк, передбачений цим Договором, прийняти від Наймодавця 

в строкове платне користування Приміщення та підписати Акт 

приймання-передачі Приміщення; 

5.1.2. Використовувати Приміщення за його цільовим призначенням і 

відповідно до умов цього Договору; 

5.1.3. Проводити своїми силами прибирання та вивіз сміття з 

Приміщення в спеціально встановлене місце; 

5.1.4. Не вивішувати й не використовувати будь-які вивіски, щити, 

прапори чи іншу рекламну продукцію, а також комунікаційні мережі за 

межами Приміщення без попереднього письмового узгодження з 

Наймодавцем та без попереднього отримання необхідних погоджень і 

дозволів органів державної влади та місцевого самоврядування; 

5.1.5. Своєчасно сплачувати всі платежі, передбачені цим Договором; 

5.1.6. У разі дострокового розірвання Договору звільнити Приміщення 

протягом строку, визначеного Наймодавцем або цим Договором; 

5.1.7. За власний рахунок усувати пошкодження, несправності й 

наслідки аварій у Приміщенні, що сталися з вини Наймача; 



5.1.8. Здійснювати господарську діяльність відповідно до загального 

режиму роботи Приміщення та будівлі, у якій знаходиться Приміщення; 

5.1.9. Негайно, з моменту виявлення, письмово повідомляти 

Наймодавця про виявлення ознак аварійного стану сантехнічного, електро- й 

іншого устаткування, а також про ушкодження та несправності, що виникли в 

Приміщенні й/або комунікаціях, котрі можуть спричинити матеріальні збитки 

Наймодавцю; 

5.1.10. Не створювати перешкод персоналу Наймодавця в здійсненні 

контролю за наданим у користування Приміщенням; 

5.1.11. До початку фактичного використання Приміщення та прийняття 

Приміщення за Актом приймання-передачі погодити початок роботи в 

Приміщенні з відповідними контролюючими органами, отримати всі 

необхідні дозволи, ліцензії тощо. Усі витрати за отримання цих погоджень і 

дозволів несе Наймач; 

5.1.12. Утримувати Приміщення в належному санітарному, технічному, 

протипожежному стані, а також забезпечити підтримання зовнішнього 

вигляду Приміщення відповідно до його призначення, обумовленого цим 

Договором, здійснювати поточний ремонт приміщення; 

5.1.13. Забезпечити збереження інженерних мереж, комунікацій і 

обладнання Приміщення; 

5.1.14. Без письмового дозволу Наймодавця не проводити поточних 

ремонтів, робіт пов’язаних із прокладанням прихованих та зовнішніх 

комунікацій, переплануванням і переобладнанням Приміщення; 

5.1.15. Повернути Приміщення Наймодавцю в строк не пізніше 3-х 

(трьох) календарних днів із дати закінчення строку дії цього Договору або з 

моменту дострокового розірвання Договору, у належному стані, не гіршому, 

ніж на час передання його в користування, з урахуванням нормального зносу; 

5.1.16. По закінченню строку дії Договору за свій рахунок демонтувати 

належне Наймачеві обладнання. 

5.2. Наймач має право: 

5.2.1. Отримати Приміщення в строкове платне користування 

відповідно до встановленої цим Договором мети використання в якості офісу 

Наймача; 

5.2.2. Розміщувати в площах Приміщення рекламні й інформаційні 

носії, обладнання, здійснювати інше оформлення, за письмовим погодженням 

із Наймодавцем і з додержанням вимог цього Договору, за умови отримання 

всіх необхідних дозволів та погоджень в органах державної влади й органах 

місцевого самоврядування; 

5.2.3. За письмовою згодою Наймодавця поліпшувати комунікації та 

надане в користування Приміщення; 

5.2.4. Передавати Приміщення в суборенду лише за наявності письмової 

згоди Наймодавця. 

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ НАЙМОДАВЦЮ 



6.1. Наймач зобов'язаний повернути Приміщення Наймодавцю 

протягом 7-ми (семи) календарних днів із дати закінчення строку Договору за 

Актом приймання-передачі Приміщення, який складається у формі окремого 

додатка до цього Договору. Приміщення вважається поверненим Наймодавцю 

з моменту підписання Сторонами такого Акта приймання-передачі 

Приміщення. 

6.2. У випадку неповернення Наймачем Наймодавцю Приміщення в 

строки, визначені п. 6.1 цього Договору, Наймодавець управі звернутися до 

суду з позовом про витребування майна із чужого незаконного володіння. 

6.3. Стан Приміщення на момент повернення повинен бути таким, у 

якому Наймач одержав його в користування, з урахуванням нормального 

зносу й узгоджених із Наймодавцем поліпшень Приміщення. 

6.4. Наймодавець не відшкодовує Наймачеві витрати на проведені ним, 

у тому числі й за згодою Наймодавця, поліпшення Приміщення, крім випадків 

укладення Сторонами про це окремої додаткової угоди. 

6.5. Якщо Наймач передає Наймодавцю Приміщення в неналежному 

стані або майно Наймодавця було пошкоджено, або з вини Наймача виникли 

інші обставини, які є підставою для відмови від прийняття Приміщення 

Наймодавцем, Наймодавець на власний розсуд має право: 

6.5.1. Вимагати від Наймача відшкодування збитків у зв’язку з діями 

Наймача, розмір яких підтверджується відповідними розрахунками; 

6.5.2. Вимагати від Наймача усунення пошкоджень й інших недоліків 

Приміщення, які сталися з вини останнього, за власний рахунок Наймача. 

6.6. У випадках, передбачених п. 6.5 цього Договору, 

приймання-передача Приміщення відкладається до моменту відшкодування 

Наймачем заподіяних збитків або усунення ним пошкоджень Приміщення. 

При цьому Наймач не звільняється від обов’язку сплати платежів, 

установлених цим Договором, до моменту фактичного передання Приміщення 

за Актом приймання-передачі. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ 

7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх 

зобов'язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні 

заподіяні таким невиконанням збитки, підтверджені документально, 

відповідно до чинного законодавства України й умов цього Договору. 

7.2. Наймач у разі нецільового використання Приміщення, а також у 

випадку передання Приміщення в суборенду чи розміщення рекламних носіїв 

без згоди Наймодавця, сплачує штраф у розмірі 10% від суми місячної плати 

за користування Приміщенням і збитки, які зазнав Наймодавець у зв’язку з 

таким порушенням, і в 3-денний строк із моменту вимоги Наймодавця 

припиняє відповідне порушення; 

7.3. Наймодавець за прострочення передання Приміщення в 

користування та підписання Акта приймання-передачі Приміщення сплачує 

Наймачу штраф у розмірі 10% від місячного розміру плати за користування 

Приміщенням та пеню за кожен день прострочення в розмірі 0,2% від 

місячного розміру плати за користування Приміщенням. 



7.4. Наймодавець не несе відповідальності за схоронність майна 

Наймача, яке знаходиться в Приміщені та в будівлі, у якій знаходиться 

Приміщення. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове 

невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання 

стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання 

цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити 

розумними заходами. 

8.2. Обставинами непереборної сили Сторони погодилися вважати 

обставини, що знаходяться поза розумним контролем Сторін, а саме: повені, 

землетруси, пожежі й інші стихійні лиха; війну, військові дії, акти тероризму; 

страйки; прийняття органами державної влади та/або місцевого 

самоврядування нормативних актів або прийняття судами чи арбітражними 

органами рішень, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх 

зобов’язань за цим Договором (далі — форс-мажор). 

8.3. У випадку виникнення обставин форс-мажору Сторона, що зазнала 

їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів 

повідомити про такі обставини іншу Сторону в максимально стислий строк 

(але не пізніше ____ календарних днів), направивши письмове Повідомлення 

про настання таких обставин, а після їх припинення — негайно, але в 

будь-якому випадку не пізніше 24-х (двадцяти чотирьох) годин із моменту, 

коли Сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення, письмово 

повідомити протилежну Сторону про їх припинення. 
 

8.4. Наявність і строк дії обставин форс-мажору має бути належно 

підтверджено вповноваженим компетентним органом держави. 

8.5. У випадку якщо Сторона, що зазнала дії обставин форс-мажору, не 

направить або несвоєчасно направить Повідомлення про форс-мажор, як це 

визначено п. 8.3 Договору, така Сторона втрачає право посилатися на 

обставини форс-мажору як на підставу для звільнення від відповідальності за 

повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором. 

8.6. У випадку настання обставин форс-мажору строк виконання 

зобов’язань Сторонами за цим Договором подовжується відповідно до часу, 

протягом якого діють такі обставини. 

8.7. У випадках, коли обставини форс-мажору діють більше 3-х (трьох) 

місяців або коли при виникненні таких обставин стає очевидним, що такі 

обставини діятимуть більше такого строку, будь-яка Сторона має право 

розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення відповідного 

Повідомлення  про розірвання  не пізніше ніж  за 14 (чотирнадцять) календарних 

днів до дати дострокового розірвання. 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ Й УМОВИ 

ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання 



Сторонами та діє протягом строку, визначеного в п. 3.1 Договору. 

9.2. Договір вважається припиненим із моменту підписання 

Сторонами Акта приймання-передачі Приміщення, яким підтверджується 

повернення Приміщення Наймодавцеві, але в будь-якому разі не раніше 

повного виконання Сторонами взятих на себе за цим Договором зобов’язань, у 

тому числі проведення остаточних розрахунків. 

9.3. Дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку 

з ініціативи Наймодавця може мати місце у випадках: 

9.3.1. Використання Наймачем Приміщення не за призначенням, у тому 

числі у випадку здачі Приміщення в суборенду без письмової згоди 

Наймодавця; 

9.3.2. Погіршення технічного стану Приміщення, яке сталося в 

результаті винних дій Наймача; 

9.3.3. Прострочення внесення Наймачем плати за користування 

Приміщенням та/або суми витрат на комунальні послуги понад 30 

календарних днів. 
 

9.4. У випадку розірвання цього Договору за ініціативою Наймодавця 

останній надсилає або вручає Наймачеві письмову вимогу про розірвання 

цього Договору із зазначенням строку, протягом якого Наймач зобов’язаний 

звільнити Приміщення та провести остаточні розрахунки. 

9.5. Дострокове розірвання Договору з ініціативи Наймача може мати 

місце за умови попереднього, за 1 (один) місяць, попередження Наймодавця 

про намір розірвати цей Договір. 

9.6. Договір може бути розірвано достроково також в інших випадках, 

передбачених цим Договором і чинним законодавством України, у тому числі 

в будь-який час за взаємною згодою Сторін. 

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

10.1. Підписанням цього Договору вповноваженими представниками 

Сторін, персональні дані про яких зазначені в цьому Договорі, такі 

представники підтверджують, що кожен із них надав таким чином письмову 

згоду кожній зі Сторін на обробку нею персональних даних про такого 

представника. Кожен із представників Сторони підтверджує, що передбачені в 

цьому Договорі персональні дані про нього були надані добровільно, і 

будь-яка зі Сторін має право обробляти їх відповідно до мети, установленої 

такою Стороною в її внутрішніх документах. 



10.2. Підписанням цього Договору кожна зі Сторін гарантує 

забезпечення нею (в особі її працівників чи інших уповноважених на обробку 

персональних даних осіб) належного захисту персональних даних про 

представників Сторін, які підписали цей Договір, від незаконної обробки 

відомостей про них, отриманих у зв’язку з укладенням і виконанням цього 

Договору, та незаконного доступу до таких відомостей. 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. Цей Договір укладено українською мовою у двох оригінальних 

примірниках, які мають однакову юридичну силу: один оригінал — для 

Наймодавця, другий — для Наймача. Договір складено на 9 (дев’яти) аркушах, 

кожен із яких засвідчується підписами Сторін і скріплюється печатками. 

11.2. Усі зміни й доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони 

зроблені в письмовій формі й підписані вповноваженими особами Сторін та 

скріпленні печатками Сторін. 

11.3. Усі спори за цим Договором підлягають урегулюванню 

Сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення порозуміння — у 

судовому порядку згідно з вимогами чинного законодавства України. 

11.4. Жодна зі Сторін не має права передавати обов’язки за цим 

Договором третій особі без згоди іншої Сторони в письмовій формі. 

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
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