
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. 


