ДОГОВІР № 5/19

оренди транспортного засобу
м. Львів

«01» березня 2018р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – Товариство з обмеженою відповідальністю «Тропік», в особі технічного директора
Корнілова Євгенія Віталійовича, що діє на підставі Статуту, одного боку, і
ОРЕНДАР – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ТОІ», в особі директора Котягіна Андрія
Сергійовича, діючого на підставі модельного статуту, уклали цей договір про таке:
1.1.

1.2.

2.1.
2.2.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування (оренду) автомобіль:
- марка – ISUZU NQR 75P;
- тип – вантажний фургон;
- рік випуску – 2013;
- колір – синій;
- державний номер – BC 0678 ЕЕ;
- зареєстрований – 20 листопада 2013 року,
а Орендар приймає даний автомобіль і використовує відповідно до умов Договору.
Технічний стан автомобіля та його комплектність на момент передачі перебувають у задовільному
стані, автомобіль придатний для використання за цільовим призначенням.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В ОРЕНДУ
Технічний стан автомобіля та його комплектність на момент передачі перебувають у задовільному
стані, автомобіль придатний для використання за цільовим призначенням.
Транспортний засіб повинен бути переданий Орендодавцем і прийнятий Орендарем протягом 20
(двадцяти) календарних днів з моменту підписання даного Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Орендодавець зобов’язаний:
3.1.1.
протягом п’яти календарних днів з моменту підписання даного Договору передати в
користування Орендареві транспортний засіб в належному технічному стані, який забезпечує
його нормальну експлуатацію;
3.1.2.
надати Орендарю документи, необхідні для експлуатації та обслуговування автомобіля;
3.2. Орендодавець має право:
3.2.1.
один раз на місяць здійснювати контроль за технічним станом та цільовим використанням
зданого в оренду транспортного засобу;
3.2.2.
відчужувати зданий в оренду транспортний засіб.
3.3. Орендар зобов’язаний:
3.3.1.
використовувати транспортний засіб відповідно до його цільового призначення та умов
Договору;
3.3.2.
своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату;
3.3.3.
підтримувати транспортний засіб у належному стані, за свій рахунок проводити ремонт та
нести витрати щодо його експлуатації.
3.4. Орендар має право:
3.4.1.
в разі оплатного відчуження транспортного засобу Орендодавцем, Орендар має переважне
право на його придбання;
3.4.2.
передавати транспортний засіб в суборенду (без погодження з Орендодавцем).
4.1.
4.2.
4.3.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

4. ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
Орендна плата становить 10 800 (десять тисяч вісімсот) грн. 00 коп. (з ПДВ) за кожен місяць
оренди.
Орендар щоквартально вносить орендну плату у безготівковій формі на поточний рахунок
Орендодавця – не пізніше 10 (десяти) календарних днів після закінчення відповідного
кварталу.
За погодженням сторін періодичність та форма платежів можуть бути змінені.
5. СТРОК ОРЕНДИ
Строк оренди – 24 (двадцять чотири) місяці, з 01 березня 2018 року по 29 лютого 2020 року.
Якщо Орендар продовжує використовувати транспортний засіб після закінчення строку оренди,
то, за відсутності заперечень Орендодавця протягом одного місяця, Договір вважається
пролонгованим ще на 12 (дванадцять) місяців.
Договір припиняє дію в разі продажу Орендодавцем автомобіля.
Строк дії Договору може бути змінено за згодою Сторін.
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6.1.
6.2.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

8.1.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ОРЕНДОДАВЦЮ
По закінченню строку оренди, Орендар зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днів повернути
автомобіль Орендодавцю.
Автомобіль повинен бути переданий Орендодавцю у справному стані з врахуванням нормального
зносу.
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
Сторони звільняються від виконання зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання є
наслідком непередбачених обставин, що виникли після укладення договору в результаті подій
надзвичайного характеру, яким Сторони не мали змоги запобігти. До непередбачених обставин
відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за виникнення яких не несуть
відповідальності (землетрус, повінь, пожежа, страйк, урядові постанови або розпорядження
державних органів і т.п.).
У випадку виникнення непередбачених обставин, термін виконання зобов’язань за даним
договором продовжується на час, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо форсмажорні обставини діють тривають більше 6 (шести) місяців, одна із Сторін має право розірвати
договір після врегулювання фінансових претензій.
Належними доказами дії форс-мажорних обставин та їх тривалості можуть бути довідки
Торгівельно-промислової палати або уповноважених органів державної влади.
Якщо сторона не повідомила протягом 5 (п’яти) діб про настання або закінчення форс-мажорних
обставин, вона позбавляється права посилатись на них як на причину невиконання договірних
зобов’язань.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Розбіжності, які виникатимуть між Сторонами при виконанні цього Договору, повинні
вирішуватись шляхом переговорів, або в судовому порядку.
9. ІНШІ УМОВИ
За порушення умов Договору, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного
законодавства України.
З моменту підписання даного Договору втрачають юридичну силу всі наявні раніше домовленості
та договори щодо предмету цього Договору. Подальші відносини Сторін регулюються даним
Договором.
Цей Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для
кожної сторони.
Додатки до Договору становлять його невід’ємну частину.
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