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НАЯВНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

№
з/п

Найменування транспортних
засобів, механізмів та устаткування

Кількість, рік
випуску

Зазначення
приналежності (власна,
орендується, лізинг,
надання послуг, тощо)

1

2

3

4

1

2
3
4

5
6
7

8
9
10

11

12
13

Перфоратор BOSCH 2 -24 DSR

1 ОД.,
2011р. випуску
Перфоратор «Makita» SflS MAX
ІОД.,
2012р. випуску
Шуруповерт BOSCH 14,4-2 GSR
1 ОД.,
2010р. випуску
Штроборез sparci
1 од.
2011р. випуску
Мегомметр ЭСО202/1-Г
1 од.
2012р. випуску
Ящик з повним набором эл.тех.
1 од.
інструменту
2012р. випуску
Генератор бензиновий SPG 3000/Е
1 од.
2009р. випуску
Сходи-трансформер
2 од.
2014р. випуску
Подовжувач 50м
1 од.
2014р. випуску
Прес гідравлічний
1 ОД.
2016р. випуску
Покажчик напруги
1 ОД.
2012р. випуску
Мультиметр
1 од.
2014р. випуску
Легковий автомобіль
1 од.
MITSUBISHI модель GALANT 2.4-Е':-:
випуску
--------------------------------------------// CZ rNX

Фізична особа- підприємець

власне

власне
власне

власне

власне
власне

власне
власне

власне
власне

власне

власне
орендоване

Гульцева О.А

I

ДОГОВОР оренди транспортного засобу № 1

м. Маріуполь

01.01.2019г.

Ми, що нижче підписалися:
і имошенко Тамара Василівна, яка проживає в м.Маріуполі Донецької області, пр. Металургів Д.204А,
KB.38. ідентифікаційний код 1504518843, паспорт ВС № 280084 виданий Іллічівським РВ
Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл., з одного боку, іменований орендодавець , і
Фізична особа -підприємець Гульцева Ольга Анатоліївна, розташоване в 87500 Донецька обл. м.
Маріуполь. Приморський б-р 1/5. оф. 237. ідентифікаційний код 2880704288, в особі Гульцевой Ользі
Анатоліївни, названий у подальшому орендарем, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1 Орендодавець передає, а орендар приймає у тимчасове платне використання легковий автомобіль
марки MITSUBISHI, модель GALANT 2.41. випуску 2009р.. Колір червоний, об'єм двигуна 2378 см3,
шасі (кузов) №4MBSRDMIA9E706282, державний номер АН7259НЕ, перебуває на обліку в Першому
відділенні МРЕВ м Маріуполя з 12.10.2010р.
1.2.Вказаний автомобіль належить орендодавцю на праві власності відповідно до свідоцтва про
реєстрацію транспортного засобу САЕ 107802 виданого Першим відділенням МРЕВ м. Маріуполя
12.10.2010р.
2.Плата за користування автомобілем.

2.1.Орендна плата становить 125.00грн. (Сто двадцять п'ять грн. 00 коп.). в місяць, яка виплачується
орендодавцю раз на місяць не пізніше 1 числа поточного місяця.
З.Срок договору оренди.
3.1. Срок дії договору оренди автомобіля - 1 рік
3.2. Якщо орендар продовжує користуватися автомобілем після закінчення терміну договору, при
відсутності будь-яких претензій з боку орендодавця протягом одного місяця, договір вважається
продовженим на строк, який був раніше встановлений договором.

4. Права про обов'язки орендаря.
4.1. Орендар несе витрати з підтримки автомобіля в технічно справному стані.
4.2.Орендар зобов'язаний:
-використовувати автомобіль за його призначенням;
-повернутися автомобіль, після закінчення терміну оренди, в такому ж стані, в якому він перебував на
момент передачі з урахуванням амортизації;
-Нести ризик випадкового пошкодження автомобіля;
-Проводити поточний ремонт автомобіля за свій рахунок;
-Проводити капітальний ремонт автомобіля за свій рахунок;
-підтримувати автомобіль в справному технічному стані;
-Нести витрати, пов'язані з використанням автомобіля, в тому числі зі сплатою податків та інших
платежів:
- відшкодовувати збитки в зв'язку з втратою або пошкодженням автомобіля, якщо не доведено, що це
сталося не з його вини;

- відшкодовувати шкоду, завдану іншій стороні в зв'язку з використанням транспортного засобу,
відповідно до глави 82 Цивільного Кодексу України.

4.3.Орендар має право:
-самостійне використовувати автомобіль в своїй діяльності.
5.Право і обов'язки орендодавця.
5.1. Орендар зобов'язаний:
-передати автомобіль орендарю в комплектності та стані, що відповідає його призначенню;
5. Орендодавець має право:
-у разі погіршення стану автомобіля після закінчення терміну договору, вимагати від орендаря
приведення автомобіля в належний стан, або грошову компенсацію.
6. Припинення договору.
6.1 У разі припинення договору оренди орендар зобов'язаний негайно повернути автомобіль в стані в
якому він був отриманий, з урахуванням нормального зносу.

Орендодавець

Орендар

