ДОГОВІР
оренди автомобіля
м. Луцьк______________

"____" ___________ 2021р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:_____ Левчук Сергій Васильович, з одного боку, і
ОРЕНДАР: ___ _____________________________________________, що діє на підставі
‚
уклали Даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає‚ а ОРЕНДАР бере в тимчасове володіння наступне майно:
1.1. Автомобіль марки: _____________________________________________.
1.2. Державний номер: _____________________________________________________.
1.3. Вартість автомобіля: ___________________________________________________.
2. МЕТА ТА ПОРЯДОК ОРЕНДИ
2.1. Автомобіль‚ що орендується‚ буде використовуватися ОРЕНДАРЕМ для перевезень вантажу
продукції інше (заборонено перевозити вибухо та хімічно небезпечні вантажі)
2.2. Територія перевезень визначається адміністративно-територіальними межами України.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ В ОРЕНДУ
3.1. Передача автомобіля в оренду здійснюється в момент підписання даного Договору.
4. ТЕРМІН ОРЕНДИ
4.1. Термін оренди складає
2021__ р.

від "___" ____________ 2021__ р. до "___" ___________

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Орендна плата встановлюється в розмірі _______ грн..
5.2. Орендна плата встановлюється за домовленістю сторін, та сплачується в день заключення
договору за весь термін вказаний у договорі, або за домовленістю сторін.
5.3. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни мінімального розміру заробітної
плати.
5.4. Гарантійний внесок (може бути використаний для погашення ремонтних робіт , боргу

за протермінування терміну оренди)
5.5. Платежі‚ не обумовлені Даним Договором‚ ОРЕНДАРЕМ не здійснюються.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за Даним Договором зобов’язується:
– надати в оренду автомобіль у технічно справному стані;
– здійснювати технічне обслуговування автомобіля;
– надати ОРЕНДАРЕВІ необхідну документацію на автомобіль‚ що орендується‚ та необхідне для
експлуатації обладнання;
– самостійно здійснювати обов’язкові для володаря автомобіля платежі до бюджету.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
7.1. ОРЕНДАР зобов’язується:
– використовувати автомобіль‚ що орендується‚ виключно за його цільовим призначенням у
відповідності до п 2.1, п.2.2. Даного Договору;
– своєчасно здійснювати орендні платежі;
– фінансувати усунення несправностей та аварійних поломок автомобіля; профілактичне
обслуговування та поточний ремонт
– здійснювати за власний рахунок заправлення автомобіля якісними ПММ у період використання
автомобіля за Даним Договором; або оплатити ПММ з розрахунку 9- 10л на 100км
-- компенсувати вартість моторного масла відповідно до пробігу Х грн=орендний пробіг*2000/10000
- заміна масла і фільтрів проводиться орендодавцем кожні 10000км, за протермінування заміни
масла за 1 км стягується штраф 5 грн
-- повідомляти орендодавця про штрафи за порушення правил дорожнього руху та сплачувати їх,
у випадку відео фіксації правопорушення надати заяву про зміну суб’єкта правопорушення
-- не менше як за 5 днів повідомити орендодавця про закінчення терміну оренди
7.2. ОРЕНДАР має право здавати автомобіль у суборенду лише за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ.
8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ОРЕНДОДАВЦЮ
8.1. Автомобіль повинен бути повернений ОРЕНДОДАВЦЮ по закінченні терміну оренди за п.4.1.
Даного Договору у непошкодженому, справному стані з урахуванням нормального зносу‚ що
виник у період експлуатації. Незначні пошкодження компенсуються згідно оцінки на СТО. У разі
необхідності в транспортуванні, автомобіль транспортується за кошти орендаря.
8.2. Повернення автомобіля відбувається за актом прийому-передачі.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за договором:
– у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі 10% від суми боргу за кожен
день прострочення;
– у випадку прострочення оренди по здачі автомобіля ОРЕНДОДАВЦЕВІ – сплачується штраф у
розмірі 20% від суми денної орендної плати за кожен день протермінування‚ та компенсація
щоденної протермінованої орендної плати по день фактичного повернення авто,
-- з першого дня протермінування оренди особа користується транспортним засобом без законних
на це підстав.
10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ
10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає‚ за винятком випадків‚ коли
одна із сторін систематично порушує умови договору та свої зобов’язання.
11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
11.1. Даний Договір укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
11.2. Даний Договір набирає чинності з моменту початку терміну оренди за п.4.1. Даного Договору.
11.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним законодавством
України.
12. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ОРЕНДОДАВЕЦЬ

ОРЕНДАР

