
ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
 

Місто Луцьк, Україна,                                                                                             03 квітня 2018 р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Толпралпдрвалпор», в особі директора 

Ларіної Тетяни Василівни, що діє на підставі Статуту (надалі – «ОРЕНДОДАВЕЦЬ»), з 

однієї сторони, та 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА ПРОСПЕРІТІ», в особі 

директора Ларіної Тетяни Василівни, що діє на підставі Статуту (надалі – «ОРЕНДАР») з 

іншої сторони, разом іменуються «Сторони», 

володіючи повним обсягом цивільної дієздатності (юридична особа – також цивільної 

правоздатності), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо 

недійсності правочинів, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та їх правові 

наслідки, уклали цей Договір оренди транспортного засобу про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а 

ОРЕНДАР приймає у строкове платне володіння та користування транспортний засіб, а саме 

автомобіль марки ___________, модель ___________, тип – ЛЕГКОВИЙ ___________, ____ 

року випуску, колір _________, номер шасі (кузова, рами) 

____________________________________, реєстраційний номер ________ (надалі – 

«Автомобіль»). 

1.2. Автомобіль є власністю ОРЕНДОДАВЦЯ і зареєстрований за ним відповідно до 

Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії ________ № __________, виданого 

__________________________ _____________ року. 

2. ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРУ 

2.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ свідчить, що Автомобіль, який передається в оренду, на момент 

укладання цього договору нікому іншому не проданий, не подарований, не переданий як внесок 

до статутного фонду юридичної особи, іншим способом не відчужений, не заставлений, під 

забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо нього, та будь-яких інших обтяжень, а 

також прав у третіх осіб як в межах , так і за межами України (в тому числі за договором найму 

(оренди) чи шлюбним договором, інші речові права та ін.) немає. 

2.2. Сторони стверджують, що цей договір не приховує інших правочинів і відповідає їх 

дійсним намірам створити для себе юридичні наслідки. 

3. МЕТА ТА ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ 
3.1. Орендований Автомобіль буде використовуватись ОРЕНДАРЕМ для службових поїздок 

персоналу останнього. 

3.2. Територія службових поїздок визначається адміністративно-територіальними межами 

України. 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ В ОРЕНДУ 

4.1. Орендований Автомобіль передається ОРЕНДАРЮ в день укладання та підписання 

даного договору. 

4.2. Передача Автомобіля в оренду здійснюється ______________ року по акту прийому-

передачі. До акту прийому-передачі додається копія свідоцтва про реєстрацію транспортного 

засобу. 

5. СТРОК ОРЕНДИ АВТОМОБІЛЯ 

5.1. Строк оренди Автомобіля складає 3 (три) роки. Договір набирає чинності з моменту його 

нотаріального посвідчення та діє до 03 квітня 2021 року.  

 

6. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

6.1. Орендна плата встановлюється у розмірі ______ (______) гр_________________ивень 00 

копійок в  на місяць за користування Автомобілем, що в сумі становить _____ 

(____________________) гривень 00 копій______ок за весь строк оренди Автомобіля. 



6.2. Орендна плата виплачується ОРЕНДАРЕМ у готівковій, або безготівковій формі у 

національній валюті. 

6.3. Розмір орендної плати може бути переглянутий Сторонами шляхом укладання 

додаткового договору, підписаного обома Сторонами та нотаріально посвідченого. 

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

7.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право: 

- здійснювати перевірку використання ОРЕНДАРЕМ орендованого Автомобіля без 

втручання в господарську діяльність ОРЕНДАРЯ; 

- пред’являти в суді вимоги про дострокове розірвання цього Договору. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується: 

- в строк, передбачений даним договором, передати Автомобіль в оренду ОРЕНДАРЮ в 

технічно справному стані по акту прийому-передачі; 

- надати ОРЕНДАРЮ необхідні документи на Автомобіль та необхідні приналежності; 

- проводити технічний огляд орендованого Автомобіля в органах ДАІ, оформляти та 

сплачувати платежі, пов’язані з проходженням у встановлені строки технічного огляду 

Автомобіля; 

- ознайомити ОРЕНДАРЯ з правилами технічної експлуатації орендованого Автомобіля; 

- здійснити страхування цивільної відповідальності власника та водіїв транспортного 

засобу. 

7.3. ОРЕНДАР має право: 

 - здавати Автомобіль в суборенду тільки з письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ; 

 - згідно письмової згоди з ОРЕНДОДАВЦЕМ за рахунок власних коштів здійснювати 

переобладнання, технічну оснастку, поліпшення орендованого Автомобіля; 

 - якщо Автомобіль не передано у строк, вимагати від ОРЕНДОДАВЦЯ передачі та 

відшкодування збитків, завданих затримкою. 

7.4. ОРЕНДАР зобов’язується: 

- використовувати Автомобіль відповідно до його призначення, визначеного п. 3.1. 

даного договору; 

- своєчасно і в повному обсязі здійснювати орендні платежі; 

- підтримувати Автомобіль в належному стані; 

- допускати до керування Автомобіля лише осіб, що мають достатню підготовку. 

 

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ОРЕНДОДАВЦЮ 

8.1. Автомобіль повинен бути повернутий ОРЕНДОДАВЦЮ по закінченні строку оренди, 

що визначений в п. 5 цього договору, або розірвання договору на інших умовах. 

8.2. Повернення Автомобіля відбуватиметься по акту прийому-передачі, аналогічному тому, 

який складався при передачі орендованого Автомобіля від ОРЕНДОДАВЦЯ ОРЕНДАРЮ. 

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов`язань згідно з цим договором Сторони 

несуть відповідальність, передбачену цим договором або чинним законодавством України. 

9.2. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, 

якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання даного 

Договору. 

9.3. Якщо ОРЕНДОДАВЕЦЬ не повідомив ОРЕНДАРЯ про всі права третіх осіб на 

Автомобіль, що передається в оренду, ОРЕНДАР має право вимагати зменшення розміру 

орендної плати або розірвання Договору та відшкодування збитків. 

 

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом 

переговорів між Сторонами. 



10.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 

порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в 

Україні законодавства. 

11. ІНШІ УМОВИ 

11.1. Зміни та доповнення в даний договір можуть бути внесені тільки за домовленістю 

Сторін, що оформлюються додатковим договором до даного договору, який посвідчується 

нотаріально. 

11.2. Зміни та доповнення в даний договір набирають чинності з моменту належного 

оформлення Сторонами відповідного додаткового договору до даного договору та 

нотаріального посвідчення. 

11.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним 

регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а 

також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів 

добросовісності, розумності та справедливості. 

11.5. Договір може бути розірваний однією із сторін при умові письмового попередження 

іншої сторони за 30 календарних днів та письмовою згодою останньої. 

11.6. Даний договір складений українською мовою в трьох оригінальних примірниках, один з 

яких залишається у справах приватного нотаріуса ________________________________, а інші, 

викладені на спеціальних бланках нотаріальних документів, видаються ОРЕНДОДАВЦЮ та 

ОРЕНДАРЮ. 

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 

 

Громадянин України 

Добровольський Олександр Миколайович 

податковий номер __________; 

серія та номер паспорта__________________ 

ким і коли виданий______________________ 

______________________________________ 

зареєстрований за адресою: _________, 

_________________________________ 

 

______________ / О.М. Добровольський/ 

 

ОРЕНДАР: 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ТЕРРА ПРОСПЕРІТІ» 

ЄДРПО                                                                 У   

юр. адреса: 43017, м.Луцьк, вул. Мамсурова, 8а 

Директор                                                                

ким і коли виданий______________________ 

______________________________________ 

зареєстрований за адресою: _________, 

 

______________________ /Т.В. Ларіна/ 

м.п. 

 


