Щоговiр орепди траЕспортного засобу Л} 2704118
м.

КиiЪ

<

27 > квiтня 2018 р.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <ФОРЧIН ГРУП> в особi
директора Ганзюка Володимира Тихоновича, що дiе на пiдставi Статуту,
(далi - Орендодавець), з однiеi стороIrи, та Товариство з обмеженою
особi директора
вiдповiдальнiстю (еВРОПРОЕКТБУДСЕРВIС>,
Волошаненка Вiталiя Юрiйовича, що дiе на пiдставi Стаryту, (далl Орендар), нада;ri разом Сторони, уклаJIи даний Договiр про нижченаведене:

в

1. Предмет,Щоговору

У

порядку та на умовах, визначеЕих цим Щоговором, Орендодавець
передае, а Орендар приймае у строкове платне користування транспортний
засiб, зазначений у п. 1.2.
|.2. Характеристика траЕспортного засобу: ЗАЗ ТF55Y0; вантажний
малотоннажний ШКАП-В; бiлого кольору; номер шасi
YбDТF5 5YOC0003 323 ; реестрацiйний номер - АА0 1 83МЕ.
1.3. Автомобiль е власнiстю Орендодавця i зареестрований за ним вiдповiдно
до Свiдоцтва про реестрацiю транспортного засобу cepii ААС Ns 959828,
виданий ВРЕР-4 УДАI в м. Киевi.
1.1.

2.Обов'язки CTopiH
2.1. Обов'язки Орепдодавця:
2.1.1. Протягом 3 робочих днiв пiсля набрання чинностi цим ,Щоговором
передати Орендарю транспортний засiб в належному технiчному cTaHi за

який

Актом

пiдписуеться уповноваженими
прийманrrя-передачi,
представниками CTopiH та скрiплюеться ix печатками.
2.2. Обов'язки Орендаря:
2.2.1. Використовувати транспортний засiб на умовах цього .Щоговору та у
вiдповiдностi до цiльового призначення.
2,2.2. Своечасно i в повному розмiрi вносити орендну плату.
2.2.3. За власний рахунок забезпечувати транспортний засiб паJIивномастильними матерiалами, проводити технiчний огляд, у встановленi строки
технiчного огляду транспортного засобу, здiйснювати поточний ремонт
транспортного засобу.

3. Орендна плата та порядок розрахункiв

3.1. Розмiр орендноi плати за ,Щоговором стаЕовить
(десять тисяч гривень 00 копiйок) на piK.

10

000,00 грн.

3.2. Орендну плату Орендар незалежно вiд наслiдкiв cBoei господарськоi
дiяльностi сплачуе в безготiвковому порядку на Поточний рахунок
Орендодавця пiсля пiдписання акту виконаЕих робiт протягом трьох
робочих днiв (за piK),

Орендодавця пiсля пiдписання акту виконаних робiт протягоп{ трьох

робочих днiв (за piK).
3.3. Розмiр, форма, порядок, перiодичнiсть та спосiб внесення орендноi плати
за .Щоговором можуть бути змiненi за взаемною згодою CTopiH, яка
оформлюеться додатковою угодою до .Щоговору.
4. TepMiH оренди транепортного засобу

4.1. TepMiH оренди транспортного засобу становить

з

01.05.2018

р.

по

З0.04.2019 р.
4.2. В разi виконання Сторонами cBoiх зобов'язань та вiдсутностi спорiв мiж
ними, TepMiH оренди продовжуеться до З 1 . 12.20 l 9р.

Порядок повернення транспортного засобу Орендодавцю
5.1. Транспортний засiб повинен бути повернутий Оренлодавцю по
закiнченнi TepMiHy оренди, що визначений в п. 4.1 цього .Щоговору, в
справному cTaHi з урахуванням фiзичного зносу, що виник в перiод
5.

експлуатац11.

5.2.

Повернення транспортного засобу вiдбуватиметься по акту прийомупередачi, аналогiчному тому, який складався при передачi орендованого
автомобiля вiд Орендодавця Орендарю.

Орендодавець

ТоВ (ФоРЧIн ГРУп)

б. Реквiзити та пiдписи
Орендар

Юр. алреса: 03039, м. КиiЪ, ГолосiiЪський рн, вул. М.Грiнченка, буд.18
Код еДРПОУ: З6958224
п/р:2600360l3З6213
у АТ кОТП Банк>, 03039 м.КиiЪ,
вул.Жилянська, 4З

,:4я

анзюк В.Т./

ТОВ (€ВРОПРОЕКТБУДСЕРВIС)

Юр, мреса: 04119, м. Киiв,
вул. Зоологiчна, бул.4А, офiс 139
Код €ДРПОУ; 4205З594
п/р: 26005056218349
у ПАТ КБ кПРИВАТБАНК> м. Киiв,
МФо: 380269
iпн 420535
Тел.: 067

АКТ приймання-передачi

до договору оренди транспортного

ЛЬ 27-04
засобу ЛЬ 2704118 вiд 27.04.18р.

м. Киiв

< 27>

квiтня 2018р.

М", що нижче пiдпис.lлися, ТоВ (ФоРЧIН ГРУП> в особi директора
Ганзюка Володимира Тихоновича, що дiе на пiдставi Статуту - надалi

iменуеться <Орендодавець>,

-

з

однiсi сторони, та

ТОВ

надалi iменусться <Орендар>, в особi
директора Волошаненко Вiталiя Юрiйовича, який дiс на пiдставi Статуту, з
iншоi сторони, а разом <Сторони>, керуючись пунктом 2,1.1 !,оговору
Ns 2704118 вiд27.04,2018р., склали цей Акт про йаступне:

к€ВРОПРОЕКТБУДСЕРВIС>

чином передав, а Орендар прийняв транспортний
ТF55Y0; вантажний мыIотоннажний ПIКАП-В; бiлого

1. Орендодавець належним

засiб марки ЗАЗ
кольору; номер шасi
АА0l8змЕ.

-

YбDТF55YOС0003323; ресстрацiйний номер

2. Сторони пiдтверджують, що зазначений вище транспортний засiб
момент передачi знаходиться

в

нuLпежному cTaHi

i с

на

придатний до

експлуатацii.

Орендар

ланзюк В.Т./

-

ошаненко В.Ю./

