Додаток 1:
Зразок договору про
домашнє розміщення
Особа, що надає розміщення
/ Господар

Особа, яка отримує розміщення
/ Гість

Номер телефону

Номер телефону

Адреса домашнього розташування
� Домашнє розміщення завжди ґрунтується на добровільності. Гість
не має обов’язків щодо виконання робіт. Господар та гість домовилися про такий порядок розподілу домашніх обов’язків:

� Особа, яка шукає притулок, не сплачує орендної плати. Господар
та гість домовилися, що гість оплачує витрати на проживання (вода,
електрика тощо) таким чином:
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� Господар не має зобов’язань щодо утримання гостя. Якщо немає іншої домовленості, гість закуповує свої продукти та предмети щоденного споживання. Господар та гість можуть на добровільній основі
спільно узгодити інший порядок придбання, оплати та приготування
продуктів харчування. Щодо придбання продуктів та предметів щоденного споживання господар та гість домовилися про наступне:

� Особа, яка шукає притулок, та особа, яка надає розміщення,
узгодили такі правила, яких необхідно дотримуватися:
• Приміщення (загальні та приватні, а також приміщення для
зберігання продуктів та предметів гігієни)

• Користування телевізором, комп’ютером та іншою побутовою
технікою, доступ до бездротового інтернету тощо.

• Куріння, вживання алкоголю та інших наркотичних речовин у
будинку
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• Їжа та пов’язані з нею обмеження

• Прання білизни

• Загальна чистота та розподіл домашніх обов’язків

• Одяг

• Гості та нічні гості

• Тиша
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• Догляд та виховання дітей

• Необхідність компенсації у разі поломки / пошкодження чогось

• Ключ (у кого знаходиться ключ і де можна отримати запасний ключ)

• Інше

Господар ознайомив гостя з основними питаннями безпеки: номери
екстрених служб, датчики пожежної безпеки, наявність вогнегасників тощо.
Господар розповів та/або показав інші основні моменти, що стосуються будинку, квартири та проживання: код від дверей, користування батареями та побутовою технікою.
І господар, і гість мають право на приватність. Розповсюдження
фотографій та іншої інформації про господаря або гостя, наприклад, у
соціальних мережах, необхідно узгоджувати один з одним заздалегідь.
Гість та господар можуть розірвати договір без оплати або штрафу.
Про це необхідно повідомити іншу сторону якомога раніше. У разі
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виникнення проблем ми рекомендуємо без сорому звертатися до
співробітників Kotimajoituksen tuki ry/Home Accomodation.
Мережа домашнього розміщення або громадська організація
Kotimajoituksen tuki ry/Home Accomodation не є сторонами договору.

Дата та місце:

Підписи та розшифровка імені:

Господар 			

Гість
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