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ГАРАНТІЇ 
Договір поруки за договором оренди   

 
 

1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ ТА Т.П. 
 

Нижче підписані ....................................................................................... (ім’я, прізвище та 
контактна адреса поручителя) зобов’язується відповідати за виконання зобов’язань   
 ................................................................................... (ім’я, прізвище орендаря) 
перед ........................................................................... (ім’я, прізвище орендодавця) 

 
в розмірі відповідному ........................................ (кількість місяців) місячної оренднох 
плати, що на даний час становить NOK ........................................ (сума в норвезьких 
кронах) 

 
в якості забезпечення точного та своєчасного виконання взятих на себе зобовязань 
відповідно до договору оренди від  ................./................./................., що має 
розглядатися спільно з положеннями Закону про оренду (husleieloven).  

 
2. СПЕЦІФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ  

 
Договір оренди поширюється на наступне житлове приміщення 
 
Адреса: ...................................................................................................................................... 
Gnr:  .......................... bnr.:  ............................ fnr.:  ............................ snr.:  ........................... 
в .................................................................... муніципалітеті.  

 
3. ЗМІНА РОЗМІРУ ГАРАНТІЙНОГО ВНЕСКУ 

 
Орендодавець може вимагати збільшення суми гарантії, якщо це є наслідком зміни 
платіжних зобов'язань орендаря відповідно до договору. Така вимога має бути 
пред'явлена у письмовій формі. 
 

4. НА ЩО ПОШИРЮЄТЬСЯ ГАРАНТІЯ 
 
Згідно з цим договором гарантія поширюється на всі зобов'язання орендаря, 
включаючи крім іншого, орендну плату, пошкодження приміщення і витрати в разі 
виселення чи іншого невиконання зобов'язань. 
 

 
5. СТРОК ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ВИМОГИ 

 
Претензії, які покриває ця гарантія, підлягають оплаті протягом двох тижнів після 
отримання поручителем письмового повідомлення на контактну адресу, вказану в 

https://www.eiendomsrett.no/
https://www.eiendomsrett.no/garantiordning/
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пункті 1 цього договору.  Також має бути документально підтверджено, що вимоги 
були пред'явлені орендарю і не були їм погашені.  В іншому застосовується наступне: 
 
 

A. Вимоги щодо оплати орендної плати та інших додатково узгоджених 
платежів можуть бути подані не раніше 10 днів після закінчення терміну 
оплати оренди орендарем. Від орендодавця не вимагається 
повідомлення/нагадування про неоплачену орендну плату до 
пред'явлення вимоги гарантісту (поручителю).  

 
B. Щодо інших вимог, то необхідно документально підтвердити, що 

вимоги були пред'явлені арендотору в письмовій формі з відсиланням 
на відповідні положення Закону про оренду.  Орендар має право на 
мінімальний термін оплати, який становить два тижні.  Вимоги 
поручителю можуть бути пред'явлені після закінчення строку оплати 
орендарем.  

 

C. У разі якщо на момент припинення оренди об'єкт оренди знаходиться в 
гіршому стані, ніж було погоджено або ніж випливає з положень Закону 
про оренду, орендодавець зобов'язаний пред'явити вимоги до 
орендаря в розумні строки після виявлення дефекту згідно § 10-3 Закону 
про оренду.  В іншому випадку вимоги як до орендаря так і до 
орендодавця стають недійсними.  
 

D. Вимоги до орендаря на підставі даної гарантії не можуть бути пред’явлені до 
претензій, що виникои до видачі гарантії. 
 

E. Вимоги на підставі даної гарантії не можуть бути пред’явлені пізніше ніж два 
роки з моменту настання строку погашення вимоги орендарем згідно з 
останнім абзацом § 3 Закону про оренду. 
 

6. ХАРАКТЕР ТА СТРОК ДІЇ ГАРАНТІЇ 
 
Дана гарантія є безвідкличною та передаваємою. Гарантія діє протягом усього строку 
оренди плюс три місяці.  Проте гарантія є недійсною після .......... / ........... / ............ 
(дата).  При продовженні строку оренди, гарантія автоматично продовжується на той 
же період з додаванням трьох місяців. 

 
Відповідальність поручителя не поширюється на випадки, коли конкретну вимогу 
було висунуто після закінчення строку гарантії. 

 
7. ПРОДАЖ/ПЕРЕДАЧА ПРИМІЩЕННЯ/ОБ’ЄКТУ ОРЕНДИ 

 
При продажу або іншої передачі приміщення або об'єкта оренди поручитель повинен 
бути повідомлений за контактною адресою, вказаною в пункті 1 цього 

https://www.eiendomsrett.no/
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договору.  Гарантія буде поширюватися на нового орендодавця щодо вимог, що 
виникли після передачі приміщення новому орендодавцю.  
 

8. ПІДПИС ПОРУЧИТЕЛЯ 
 

Дата та місце:  ............................................................................................................................ 
 
Підпис поручителя: ................................................................................................................... 

 

 
 
 

https://www.eiendomsrett.no/

