
ДОГОВІР ОРЕНДИ №

місто -----------------                -------------- 20----- року

-------------------------------------------------------------,  надалі  за  текстом  «Орендодавець»,  в  особі  директора 
--------------------------------, який діє на підставі Статуту, та

-------------------------------------------------------------,  надалі  за  текстом  –  «Орендар»,  в  особі  директора 
-------------------------------, який діє на підставі Статуту,

надалі разом «Сторони», а окремо – «Сторона»,
уклали цей договір оренди нерухомого майна, надалі за текстом – «Договір», про наступне:

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 1. Термінологія.

З метою однакового розуміння та тлумачення умов даного Договору, Сторони домовились визначити наступні  
терміни:

ТРЦ –  торгово-розважальний  центр  «---------------------------------------------»,  який  знаходиться  за  адресою: 
Україна,  м.  --------------------,  вул.  ---------------------,  має  власну  необхідну  інфраструктуру,  що  дозволяє  Орендареві  
використовувати Об'єкт оренди й здійснювати в ньому свою діяльність відповідно до мети і умов даного Договору.

Дата початку орендного користування, Дата початку – дата, з якої починає обчислюватись початок строку 
оренди. Сторони домовились, що Дата початку орендного користування – «-----»------------ 20--- р., або будь-яка дата,  
яка наступає раніше вказаної,  в яку Сторони складуть та підпишуть Акт  прийому-передачі Об’єкта оренди в орендне 
користування Орендарю, та/або відбудеться фактичне відкриття Об’єкту оренди (початок роботи для відвідувачів). 

Об’єкт оренди,  Приміщення –  нежитлове приміщення та/або частина нежитлового приміщення в  ТРЦ,  що 
може бути не обмежене або не повністю обмежене стінами, вказане в п. 2.1. Договору.

Правила та Положення ТРЦ – Додаток № 6 до даного Договору, які є його невід'ємною частиною й підлягають  
обов'язковому  виконанню  Сторонами,  містять  норми  про  режим  роботи,  правила  поведінки,  безпеки,  маршрути 
переміщення,  порядок  експлуатації  систем  забезпечення  й  місць  загального  користування  й  т.д.,  обов'язкові  для 
виконання працівниками, орендарями, суборендарями й відвідувачами ТРЦ.

Адміністрація — співробітники Орендодавця,  які  уповноважені  на його представництво перед орендарями, 
відповідно  до  внутрішніх  розпорядчих  документів  Орендодавця  або  інших  юридичних  документів.  Факт  належності  
особи до Адміністрації  підтверджується документом,  виданим Орендодавцем (наказом про прийняття  працівника  на  
роботу), або у інший погоджений сторонами спосіб. Керівником Адміністрації є Директор ТРЦ.

Керуюча компанія – компанія, яка наділена відповідними повноваженнями на підставі окремого договору з  
Орендодавцем, представники якої здійснюють управління діяльністю ТРЦ. Обсяг повноважень представника Керуючої  
компанії  у  стосунках  із  Орендарем визначається  цим Договором та  включає  як  повноваження,  надані  Адміністрації  
загалом,  так  і  специфічні  повноваження,  надані  цим  Договором  саме  Керуючій  компанії.  Повноваження  Керуючої  
компанії можуть виходити за межі, визначені цим Договором, лише в разі укладення окремого договору між Орендарем  
та Керуючою компанією, із визначенням таких додаткових повноважень. 

Керуючою компанією,  на  момент  укладення  цього  Договору,  є  ---------------------------.  Про  зміну  Керуючої  
компанії Орендодавець повідомляє Орендаря у розумний строк. 

Уповноважена особа Орендодавця - представники Адміністрації та представники Керуючої компанії. 
Акт прийому-передачі  –  письмовий документ, завірений підписами та печатками уповноважених осіб Сторін, 

підтверджуючий передачу Приміщення від Орендодавця до Орендаря та від Орендаря Орендодавцю, що є невід’ємною 
частиною цього Договору.

Банківський день – будь-який день, в який Національний Банк України є відкритий для здійснення звичайних 
банківських операцій. 

від Орендодавця ------------------------ від Орендаря -----------------------------
Сторінка  1 з 39 (тридцять дев’ять)

Договору оренди №          від           


