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Місто Черкаси, Україна дев’ятнадцятого червня дві тисячі сімнадцятого року.
Ми: з однієї сторони - гр. АБРАМЯН РУБІК ПАРГЕВОВИЧ, який проживає за адресою:
Черкаська область, Городищенський район, с. В’язівок, вул. Леніна, буд. №6, реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2194906777, іменований надалі за текстом «Орендодавець», з
однієї сторони, та з іншої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБУДІНДУСТРІЯ», код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України 40675093, зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осібпідприємців 21 липня 2016 року, номер запису: 1 026 102 0000 016756, місцезнаходження якого:
18007, Черкаська область, м. Черкаси, вулиця Хрещатик, буд. №225, офіс №3, надалі за текстом
«Орендар», в особі директора гр. Ребрика Федора Валерійовича, який проживає за адресою:
Черкаська область, Черкаський район, с. Березняки, вул. Криворучко, буд. №11а, реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2986312350, і діє на підставі Статуту, разом за текстом «Сторони»
перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи без будь-якого примусу, попередньо
ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів і однаково розуміючи
умови правочину та його правові наслідки для кожної із сторін,
уклали цей Договір про таке:
1. Орендодавець передав у строкове платне користування Орендарю, а Орендар
ка прийняв у строкове платне користування від Орендодавця МАШ ИНУ марки7¥
Найменування - Коток дорожний, 2006 року випуску, заводський №Н1660216, двигун
№10165666, реєстраційний номер 35109СА, зареєстровану ГУ Держспоживслужби в Черкаській області 24
квітня 2017 року, на умовах, визначених цим Договором.
2. Вищевказана машина належить Абрамяну Рубіку Паргевовичу на підставі Свідоцтва про
реєстрацію машини серії ЕЕ №065616, виданого ГУ Держспоживслужби в Черкаській області 24 квітня
2017 року, на умовах, визначених цим Договором.
При укладенні Договору оренди машини Орендодавець зобов'язаний повідомити Орендаря про
всі права третіх осіб на машину, що передається у оренду. Якщо Орендодавець не повідомив Орендаря
про всі права третіх осіб на машину, що передається у оренду, Орендар має право вимагати зменшення
розміру плати за користування автомобілем або розірвання Договору та відшкодування збитків.
3. Сторони оцінюють вищевказану машину у 600000,00 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок.
4. Орендодавець свідчить, що дійсно є власником машини, не має обмежень щодо свого права
розпорядження машиною, машина на момент укладення цього Договору нікому іншому не продана, не
юдарована, не відчужена іншим способом, не надана в заставу, не передана в оренду чи безоплатне
^ % листування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває,
ава третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо машини
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1 ° ■сутні, питання права власності на машину не є предметом судового розгляду, будь-які спори
^s| 1 * л ' іносно зазначеної машини відсутні, машину не внесено до статутного капіталу юридичних осіб.
5. Орендодавець свідчить, що машина перебуває в належному технічному стані, прихованих
дефектів, недоліків, немає, машина є придатною для використання за призначенням.
Машина, що передається в оренду, оглянута Представником Орендаря до підписання цього
Договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за
призначенням, не виявлено. Орендар заявляє, що не має будь-яких претензій до Орендодавця з
приводу якісних технічних характеристик зазначеної машини.
6. Відсутність обтяжень щодо вказаної машини підтверджується Витягом з Державного реєстру
обтяжень рухомого майна від 19.06.2017 року №52597103, що зберігається у справах приватного
нотаріуса.
7. Вищевказана машина буде використовуватися Орендарем для здійснення господарської
діяльності.
\шт
8. За користування зазначеною машиноюігОд<ш^ар сплачує Орендодавцю орендну плату в
розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень 00 копШїк н$
Орендна плата сплачується готі вкоі$* а(к»"цвяхом
ування коштів н а ^ ^ ^ н и и рахунок
Орендодавця, не пізніше ЗО (тридцятого)
9. Витрати, пов'язані з використанням^оренд»
в тому числі зі сплатою податків та
НВО 459365
інших платежів, несе Орендар.
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10.Строк оренди складає 5 (п’ять) років.
Сторони домовились, що відповідно до ч. З ст. 631 Цивільного кодексу України цей Договір
розповсюджується на відносини, які виникли між Сторонами з 01 травня 2017 року.
11.
Якщо Орендар продовжує користуватися машиною після закінчення строку, вказаного
10 цього Договору, то, за відсутності заперечень Орендодавця протягом одного місяця, цей Договір
вважається поновленим на строк, зазначений у п. 10 цього Договору.
12. Передання Орендарю машини оформляється актом прийому-передачі, який підписується
Сторонами цього Договору. З моменту підписання зазначеного акта починається обчислення строку
цього Договору і нарахування орендної плати.
13. Протягом 7 (семи) календарних днів з моменту підписання акта прийому-передачі, вказаного
в п. 12 цього Договору, Орендар зобов’язаний сплатити Орендодавцю орендну плату за перший
календарний місяць оренди і за останній календарний місяць оренди.
14. Орендодавець зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту укладення цього
Договору передати машину, що є предметом цього Договору, Орендарю і підписати акт прийомупередачі машини.
15. Нотаріусом роз’яснено Сторонам зміст статті 766 Цивільного кодексу України, відповідно
до якої, якщо Орендодавець не передає Орендарю машину, Орендар має право за своїм вибором:
- вимагати від Орендодавця передання машини і відшкодування збитків, завданих затримкою;
- відмовитися від цього Договору і вимагати відшкодування завданих йому збитків.
16. Орендар зобов’язаний:
- використовувати машину належним чином, відповідно до вимог чинного законодавства та
цього Договору;
- сплачувати орендну плату в строк та у розмірі, передбачених п. 8 цього Договору;
- підтримувати належний технічний стан машини, не допускати погіршення її якісних технічних
характеристик.
Орендар має право:
- користуватися машиною без обмежень відповідно до її призначення, з метою, визначеною в п.
7 цього Договору, у спосіб, що не порушує якісних технічних характеристик машини і прав та інтересів
Орендодавця та/або інших осіб;
- вимагати зменшення орендної плати за умови зміни вартості послуг і тарифів;
- самостійно нести відповідальність за використання машини, в т.ч. сплату штрафів за
порушення Правил дорожнього руху або нанесення шкоди третім особам.
17. За прострочення внесення орендної плати Орендар сплачує Орендодавцю пеню у розмірі
подвійної облікової ставки Національного Банку України за кожен день прострочення від простроченої
суми.
18. Орендодавець зобов’язаний:
- передати вищевказану машину Орендарю у строк, визначений у п. 14 цього Договору, та
підписати акт прийому-передачі машини;
- забезпечити Орендарю безперешкодний доступ до машини без будь-яких обмежень.
Орендодавець має право:
- вимагати своєчасної та повної сплати Орендарем орендної плати, визначеної цим Договором;
- один раз на місяць здійснювати контроль за технічним станом та цільовим використанням
машини, з попереднім завчасним (не раніше ніж за 7 (сім) календарних днів) повідомленням Орендаря;
- вимагати від Орендаря негайного усунення порушень вимог цього Договору;
- вимагати збільшення орендної плати за умови зміни вартості послуг і тарифів.
19. Сторони домовились, що страхування машини, фінансування поточного та капітального
ремонту, проходження технічного огляду орендованої машини, заправлення вищевказаної машини
паливно-мастильними матеріалами, заміна шин, необхідних вузлів та механізмів здійснюється за
рахунок Орендаря.
20. Сторона, яка порушила зобов’язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці
порушення та відшкодувати іншій Стороні завдану такими порушеннями шкоду.
21. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ» свідчить,
що не перевищує наданих йому повноважень, діє добросовісно та розумно, цей Договір укладається
нею в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ».
22. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього Договору, несе Орендар.
23. Якщо Орендар користується машиною не за її призначенням або з порушенням умов цього
Договору Орендодавець має право вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків.
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здою Орендодавця.
гдметом цього Договору, в суборенду
24. Орендар має право передати ма
особі лише за попередньою письмовою згодою Орендодавця.
25. Орендар, який належно виконує свої обов'язки за цим Договором, після спливу строку цього
Договору має переважне право перед іншими особами на укладення Договору оренди на новий строк.
Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення Договору оренди на
новий строк, зобов'язаний повідомити про це Орендодавця до спливу строку цього Договору, а саме: не
пізніше ніж за 2 (два) місяці до закінчення строку цього Договору.
Орендар, який належно виконує свої обов'язки за цим Договором, у разі продажу машини, має
переважне право перед іншими особами на її придбання.
26. Орендар зобов'язаний усунути погіршення машини, які сталися з його вини.
У разі неможливості відновлення машини Орендодавець має право вимагати відшкодування
завданих збитків.
Орендар не відповідає за погіршення машини, якщо це сталося внаслідок нормального його
зношення або упущень Орендодавця.
27. Цей договір припиняється у разі ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю
«ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ» (Орендаря).
28. Орендодавець має право відмовитися від цього Договору і вимагати повернення машини,
якщо Орендар не вносить плату за користування машиною протягом трьох місяців підряд.
У разі відмови Орендодавця від цього Договору, Договір є розірваним з моменту одержання
Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору.
29. Орендодавець має право вимагати розірвання цього Договору, якщо:
- Орендар користується орендованою машиною всупереч Договору або призначенню машини;
- Орендар без дозволу Орендодавця передав орендовану машину у користування іншій особі;
- Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження орендованої машини.
30. Орендар має право вимагати розірвання цього Договору, якщо Орендодавець передав в
оренду машину, якість якої не відповідає умовам цього Договору та призначенню машини.
31. У разі припинення цього Договору Орендар зобов'язаний негайно повернути Орендодавцеві
орендовану машину у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу.
Якщо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення машини Орендодавець має право
вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі 10 (десяти) відсотків від річного розміру орендної
плати за кожний день прострочення.
32. Нотаріусом роз’яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку
укладення договорів оренди, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 759-786,
798-805 Цивільного кодексу України, статей 59-65, 74 Сімейного кодексу України.
33. Орендодавець стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на
машину, та всі надані ним відомості відносно зазначеної машини є достовірні та правдиві. В разі, коли
документи чи відомості щодо вищезазначеної машини виявляться недостовірними, неправдивими,
Орендодавець зобов’язаний відшкодувати заподіяні Орендарю збитки та витрати у повному обсязі.
Дружина Орендодавця надала свою згоду на передачу ним в оренду вказаної машини та
укладення цього Договору у заяві, справжність підпису на якій засвідчено приватним нотаріусом
Черкаського міського нотаріального округу Левицькою Е.А. 19 червня 2017 року за реєстровим №5846.
34. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором,
якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх
залежних він неї заходів для належного виконання зобов’язання.
35. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей Договір відповідає нашим дійсним намірам і не
носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою
нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас
умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, Договір укладається нами без застосування обману
чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови
Договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що
створюються цим Договором, а також свідчимо, що Договором визначені асі істщ зд.^ю ви, про що
свідчать наші особисті підписи на договорі.
Ssstlst
36. Цей Договір вступає в силу з моменту його нотаріального посвідчення,
37. Цей Договір складено у двох примірниках, один з яких залишається
іганні в справах
приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Левицької Е1
nrof^eft кладений

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
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на бланках нотаріальних документів, видається Орендарю, нотаріально засвідчена копія цього
Договору видається Орендодавцю:^^ f j/
■>
ПІДПИСИ: Орендодавець

Оренда

Місто Черкаси, Україна дев’ятнадцятого червня дві тисячі сімнаоцлгіщго року.
Цей договір посвідчено мною, Левицькою Е.А., приватним нотаріусо^ЧЬрїсв^йюго міського
нотаріального округу.
Договір підписано сторонами у моїй присутності.
Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та дієздатність Товариства з
обмеженою відповідальністю «ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ» і повноваження представника перевірено.
Зареєстровано в peecTpjjjaJVa585t.------------- — —
Стягнуто пл^іи-віДповідно до ст. 31 Закону України «Пролетаріат»
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