
Договір оренди квартири 

 

м. _______   «___» ______ 2018р. 

 

 

Громадянин України  ________________________, що мешкає та зареєстрований за 

адресою: м ________________, вул. __________________, буд. _____, кв. ____ 

ідентифікаційний код ________________ (надалі - Орендодавець), з одного боку та 

громадянин України ____________________, що зареєстрований за адресою: м. 

__________, вул. ______________, буд. ___, кв. ___ , ідентифікаційний код 

________________ (надалі - Орендар), з іншого боку, попередньо ознайомлені з вимогами 

цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при 

здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та їх 

правові наслідки, уклали це Договір про наступне: 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, пов'язані із переданням Орендодавцем 

Орендареві наступної квартири (надалі іменується "квартира, що орендується") для 

проживання у ній працівників Орендаря на визначений цим Договором строк та за 

встановлену цим Договором плату: 

1.1.2. Адреса: ____________________________________________________. 

1.1.3. Загальна площа: ____________________________________________. 

1.1.4. Житлова (корисна) площа ____________________________________. 

1.1.5. Поверх: ____________________________________________________. 

1.1.6. Кількість кімнат: ____________________________________________. 

1.1.7. Стан квартири, що орендується, на момент передачі в орендне користування: 

________________________________________________________. 

1.1.8. Недоліки квартири, що орендується: ___________________________. 

1.2. Орендодавець також передає Орендареві в оренду майно, що знаходиться у квартирі, 

що орендується, згідно з Додатком № -1 до цього Договору (надалі іменується "майно"). 

  

2. МЕТА ОРЕНДНОГО КОРИСТУВАННЯ 
2.1. Квартира, що орендується, надається Орендарю для проживання  Орендаря та членів 

його родини, а саме: ________________________________. 

  

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ КВАРТИРИ В ОРЕНДНЕ КОРИСТУВАННЯ 
3.1. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем 

протягом ________(________________) днів з моменту набрання чинності цим Договором, 

що має  бути оформлено Сторонами відповідним актом прийому-передачі. 

3.2. Протягом строку, визначеного у п. 3.1 цього Договору, Орендодавець зобов'язаний 

виїхати з квартири, що орендується, та підготувати її для передання Орендарю. 

3.3. У момент підписання Акту приймання-передачі Орендодавець передає Орендарю 

ключі від квартири, що орендується, та від кімнат, які знаходяться у даній квартирі. 

  

4. СТРОК ОРЕНДИ  
4.1. Орендодавець передає Орендарю в оренду квартиру на строк – 12 календарних місяців.   

4.2. Строк оренди квартири може бути скорочений лише за взаємною згодою Сторін, що 

оформляється додатковою угодою Сторін до цього Договору. 

  

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ 



 


