ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
м. _________________

«___» __________________ 20_ року

Ми, ________________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
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(далі іменується «Орендодавець») в особі ____________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з одного боку, та _________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)

(далі іменується «Орендар») в особі _________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________________________,
(указати: статуту, довіреності, положення тощо)

A

з іншого боку (у подальшому разом іменуються «Сторони»), уклали цей Договір оренди
транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець
зобов’язується передати Орендареві у платне користування на строк _______________
транспортний (і) засіб (засоби), що зазначений (ні) у п. 1.2. Договору.
1.2. Предметом Договору є ____________ автомобіль марки _____________, ____ р.
випуску, ________ кольору, двигун № _______________, кузов № ________________, шасі
№ ______________ (далі – Автомобіль), що перебуває на обліку в ОРЕВ ДАІ УМВС України
у ___________ області з ____ р.
1.3. Орендодавець гарантує, що Автомобіль належить йому на праві приватної
власності.
Підставою
виникнення
права
власності
на
Автомобіль
є
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
1.4. Орендодавець гарантує, що йому на момент укладання Договору не відомо про
права третіх осіб на автомобіль, Автомобіль не перебуває в заставі та не обтяжений правами
третіх осіб.
1.5. Технічний стан, ознаки, інші характеристики Автомобіля, комплектність
відображені в Додатку ___ до Договору.
1.6. Орендодавець зобов’язаний:
– не пізніше _____________________ передати Орендарю Автомобіль у належному
технічному стані.
1.7. Орендар зобов’язаний:
– прийняти автомобіль, перевірити його технічний стан;
– використовувати Автомобіль тільки у власній господарській діяльності;
– перераховувати Орендодавцю плату за користування;
– після закінчення договору повернути Орендодавцю автомобіль у належному
технічному стані.
1.8. Передача Автомобіля здійснюється ____________________ у строк
___________________________. При передачі оформлюється Акт приймання-передачі
автомобіля за підписами представників двох Сторін.
2. ПРАВА СТОРІН
2.1. Орендодавець має право:
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‒ на письмову вимогу та з попередженням за ________ днів здійснювати перевірку
технічного стану та порядку експлуатації автомобіля;
‒ отримувати плату за користування автомобілем.
2.2. Орендар має право:
‒ використовувати автомобіль у межах власної господарської діяльності без
погодження з Орендодавцем умов такого використання. Виключення складають випадки
експлуатації автомобіля в умовах, які не є звичайними для нього або здатні суттєвим чином
вплинути на погіршення його технічного стану;
‒ на відшкодування Орендодавцем витрат, пов’язаних із капітальним ремонтом
Автомобіля, якщо пошкодження транспортного засобу сталося не з його вини. Перелік видів
ремонту та обслуговування автомобіля, що не вважаються капітальним ремонтом, наведено в
Додатку ___ до цього Договору;
‒ на отримання автомобіля в належному стані від Орендодавця;
‒ за письмової згоди Орендодавця передавати автомобіль у суборенду третій особі.
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3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Обов’язки Орендодавця:
 передати Орендарю автомобіль у належному технічному стані;
 на вимогу Орендаря та за наявності підтверджуючих документів компенсувати
Орендарю витрати, пов’язані з проведенням капітального ремонту Автомобіля, якщо
пошкодження транспортного засобу сталося не з вини Орендаря;
 у випадку виявлення технічної несправності, що перешкоджає використанню
автомобіля в господарській діяльності більше ______, сприяти в проведенні капітального
ремонту, а в разі його неможливості – повернути Орендарю плату за користування за період,
протягом якого використання автомобіля було технічно неможливим.
3.2. Обов’язки Орендаря:
 використовувати автомобіль і підтримувати його в робочому стані, проводити
поточний ремонт, заміну змащувальних матеріалів, вузлів та запчастин;
 піклуватися про належне використання та збереження Автомобіля;
 сплачувати Орендодавцеві плату за весь період користування автомобілем;
 після закінчення Договору повернути автомобіль Орендодавцю в належному
технічному стані.
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4.
ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
4.1. За оренду автомобіля Орендар сплачує Орендодавцю _____________ за кожний
_________________ оренди Автомобіля.
4.2. У випадку виявлення технічної неможливості використання автомобіля Орендар
складає акт про це за участі представників Орендодавця. Сторони створюють комісію, що
визначає причини виникнення несправності та можливість її усунення. За період із
виникнення такої несправності та до її усунення плата за користування ________________
_______________________________________________________________________________.
(указати – нараховується чи не нараховується)

4.3. У разі пред’явлення Орендарем платіжних і розрахункових документів, що
підтверджують понесення витрат на капітальний ремонт автомобіля, Орендодавець
зобов’язаний у _______________________ термін відшкодувати йому такі витрати шляхом
__________________________________________, якщо пошкодження транспортного засобу
сталося не з вини Орендаря. Така компенсація може бути здійснена шляхом утримання
Орендарем таких сум із коштів, що належать Орендодавцю як плата за користування
автомобілем за відповідний _______________.

