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Modellvereinbarung über die Nutzung durch 
Flüchtlinge aus der Ukraine 

 
 
 

ZWISCHEN DEN UNTERZEICHNENDEN: 
 
Herrn, Frau .............................................................................., 
im Folgenden "der Eigentümer" genannt, wohnhaft in ..................................................... 
 
 
Und 
 
 
Herrn, Frau ..............................................................................................................................., 
nachfolgend "der Bewohner" genannt, 
 
 
 
WURDE DAS FOLGENDE VEREINBART: 
 
 
Art. 1 - Gegenstand der Vereinbarung 
 
Der Eigentümer überlässt dem Bewohner, der dies akzeptiert, die Nutzung der 
Wohnung oder des Teils der Wohnung, gelegen zu  
.................................................................................. 
 
Die Wohnung oder der Teil der Wohnung umfasst: 
 
- Den privaten Teil: 
 
- Den gemeinsamen Teil: 
 
 
Die Unterkunft wird von ... (Anzahl der) Personen bewohnt. 
          
Der Bewohner erkennt ausdrücklich an, dass das Gesetz über gewerbliche 
Mietverträge, das Mietgesetz über den Hauptwohnsitz und das Gesetz über 
Pachtverträge nicht auf diese Vereinbarung anwendbar sind. 
 
Art. 2 - Grund für die Vereinbarung 
 
- Die vorliegende befristete Vereinbarung kommt infolge des Krieges in der 
Ukraine zustande. Da der Bewohner aus seinem Land fliehen musste, muss er 
dringend eine vorübergehende Lösung für seine Unterbringung finden.  
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- Sie steht im Einklang mit den Werten Solidarität, Verantwortung, Offenheit und 
Respekt und verweist auf die Verpflichtungen, die in der Ehrenerklärung zur 
bürgerschaftlichen Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine vorgesehen 
sind. 
 
Art. 3 - Preis und Nebenkosten 
 
Für einen Zeitraum vom ………………..… bis zum ……………….. (Tag/Monat/Jahr) bewohnt der 
Nutzer die Räumlichkeiten unentgeltlich. 
 
Ab dem oben genannten Datum verpflichtet sich der Bewohner als Gegenleistung 
für diese Nutzung eine wöchentliche/monatliche (Nichtzutreffendes bitte 
streichen) Vergütung in Höhe von .......... Euro zu zahlen, die im Voraus auf das 
Konto des Eigentümers Nr........................................................................ (IBAN) zu überweisen 
ist.  
 
Die Nutzungsentschädigung umfasst den Verbrauch von Wasser, Gas, Strom und 
anderen Gütern, einschließlich der Miete und der Kosten für die Zähler, sowie die 
Anschlusskosten und alle Steuern, die auf die genutzten Räume erhoben werden 
oder erhoben werden sollen, mit Ausnahme des Immobilienvorabzugs. 
 
Oder 
 
die Nutzungsentschädigung umfasst keine Nebenkosten, die separat berechnet 
werden können:  
 
Der Bewohner übernimmt den Wasser-, Gas-, Strom- und sonstigen Verbrauch, 
einschließlich der Miete und der Kosten für die Zähler, sowie die Anschlusskosten 
und alle Steuern, die auf die besetzten Räume erhoben werden oder erhoben 
werden sollen, mit Ausnahme des Immobilienvorabzugs, im Verhältnis zur Dauer 
der Nutzung.  
 
Art. 4 - Dauer der Vereinbarung 
 
Die Nutzung beginnt am ........................ (Tag/Monat/Jahr). 
 
Sie endet, sobald der Zweck, zu dem sie abgeschlossen wurde, erfüllt ist oder 
durch Kündigung. 
 
(Es ist auch möglich, eine begrenzte Dauer der Vereinbarung vorzusehen [z. B. 
einen Monat], möglicherweise mit einem Verlängerungsmechanismus. In diesem 
Fall ist zu beachten, dass diese Verlängerungsperioden von kurzer Dauer sein 
sollten). 
 
 
Art. 5 - Kündigung 
 
(Zur Erinnerung: Der prekäre Charakter der Vereinbarung bedeutet, dass sie 
fristlos oder mit einer sehr kurzen Kündigungsfrist gekündigt werden kann.) 
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Option 1  
 
Die Nutzung wird ohne Vorankündigung beendet. Es wird keine 
Kündigungsentschädigung fällig. 
 
ODER  
 
Option 2 
 
Die Nutzung wird mit einer Kündigungsfrist von ……….. Tagen beendet. In allen 
Fällen ist keine Kündigungsentschädigung zu entrichten. 
 
Art. 6 - Verbot der Abtretung 
 
Der Bewohner darf die Nutzung der in Artikel 1 genannten Wohnung oder des 
Teils der Wohnung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Eigentümers 
weder ganz noch teilweise abtreten. 
 
Art. 7 - Nutzung der Räumlichkeiten 
 
Der Bewohner verpflichtet sich, die Immobilie als umsichtige und vernünftige 
Person zu nutzen. 
 
Besondere Regeln in Bezug auf das Zusammenleben: (Hier können Fragen zu 
gemeinsamen Mahlzeiten, zur Nutzung von Gemeinschaftsräumen geregelt 
werden, ...). 
 
Art. 8 - Unterhalt 
 
Der Nutzer erkennt an, dass er das Objekt in einem guten Pflegezustand erhalten 
hat und verpflichtet sich, es am Ende der Vereinbarung in demselben Zustand an 
den Eigentümer zurückzugeben.  
 
Auf einfache Anfrage des Eigentümers kann eine Bestandsaufnahme 
durchgeführt werden. 
 
Erstellt in zweifacher Ausfertigung zu ......................, am........................ Jede Partei erklärt, 
ein Exemplar erhalten zu haben. 
 
 
 
 
 
Der Eigentümer                                                                                            Der Nutzer                                                                                   
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ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОМ 
БІЖЕНЦЯМИ ІЗ УКРАЇНИ 

 
 
МІЖ ПІДПИСАНТАМИ: 
 
паном, пані    ………………………..…………………………………… 
надалі іменується «Власник», що проживає за адресою: …..…………………………………… 
 
та 
 
паном, пані    ………………………..……………………………………, 
надалі іменується «Мешканець»,  
 
 
ДОМОВИЛИСЬ ПРО НАСТУПНЕ: 
 
 
Стаття 1 – Предмет Договору 
 
Власник передає користування Мешканцю, який приймає таке користування 
житлом чи частиною житла, що знаходиться за адресою:  
………………………..…………………………………… 
 
Житло чи частина житла складається з: 
- Приватної частини: 
- Спільної частини: 
 
В житлі будуть проживати ……....  (кількість) особи.  
 
Мешканець визнає, що Закон про комерційну оренду, Закон про оренду 
основного житлового приміщення та Закон про орендні угоди не 
застосовуються до цього Договору. 
 
Стаття 2 – Причина Договору 
 
- Даний тимчасовий Договір виникає як наслідок війни в Україні. Оскільки 
Мешканець був змушений покинути свою країну, та знайти тимчасове рішення 
для власного проживання.  
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- Договір є вираженням цінностей солідарності, відповідальності, відкритості і 
поваги, та вказує на зобов’язання, які визначені Декларацією честі 
громадянського розміщення біженців з України. 
 
Стаття 3 – Ціна та вартість комунальних послуг 
 
Протягом періоду з …….…..……... до …….…..……... (день/місяці/рік) Користувач 
мешкає в приміщенні безкоштовно. 
 
Починаючи з вищезазначеної дати, в обмін на таке користування Мешканець 
погоджується надавати щотижня/щомісяця (викресліть, будь ласка, те, що не 
підходить) винагороду в розмірі ................. євро, що сплачується наперед на 
рахунок Власника №  ........................................................ (IBAN), шляхом переказу.  
 
Компенсація за користування покриває споживання води, газу, електроенергії 
та іншого, включаючи орендну плату та витрати на лічильники, а також 
витрати на підключення та всі податки, які стягуються чи повинні стягуватися, 
за винятком податку на нерухоме майно. 
 
Або 
 
компенсація за користування не включає будь-які комунальні витрати, які 
можуть бути розраховані окремо: 
 
Мешканець оплачує воду, газ, електроенергію та інші витрати, включаючи 
вартість оренди та лічильника, а також витрати на підключення і всі податки, 
що стягуються або повинні стягуватися із займаного приміщення, за винятком 
податку на нерухоме майно, пропорційно періоду користування. 
 
Стаття 4 - Термін дії Договору 
 
Користування починається  ............................  (день/місяць/рік).  
 
Користування припиняється тоді, коли мета укладення Договору була 
досягнута або через розірвання Договору.  
 
(Також можна передбачити обмежений термін дії Договору [наприклад, один 
місяць], можливо, з механізмом поновлення. У цьому випадку слід зазначити, що 
ці періоди поновлення мають бути короткими). 
 
Стаття 5 – Розірвання 
 
(Нагадування: нестабільний характер Договору означає, що він може бути 
розірваний без попередження або з дуже коротким терміном попередження.) 



 
 3/3 

 
Варіант 1 
 
Користування буде припинено без попереднього повідомлення. Компенсація за 
припинення Договору не надаватиметься. 
 
АБО 
 
Варіант 2 
 
Користування припиняється з попередженням за ………….. днів. У всіх випадках 
компенсація за розірвання Договору не виплачується. 
 
Стаття 6 - Заборона передачі 
 
Мешканець не має права передавати, повністю або частково, у користування 
житло чи частину житла, зазначеного у Статті 1, без попередньої письмової 
згоди Власника. 
 
Стаття 7 - Користування приміщення 
 
Мешканець зобов’язується користуватися майном як обережна та поміркована 
особа.  
 
Особливі правила стосовно спільного проживання: (тут можна врегулювати 
питання щодо спільного харчування, користування спільними кімнатами, ...). 
 
Стаття 8 – Догляд 
 
Користувач підтверджує отримання об’єкта в належному стані та 
зобов’язується повернути його Власнику в такому ж стані після закінчення 
Договору. 
 
На простий запит Власника може бути проведена інвентаризація. 
 
 
Виданий у двох примірниках в місті ......................................., дата: ........................... 
Кожна сторона визнає, що отримала екземпляр. 
 
 
Власник                                                                                                            Користувач  


