
 

ДОГОВІР 

 ОРЕНДИ АВТОМОБІЛЬНОГО ПРИЧЕПА  

м. Ірпінь                                                                                             «_____» __________ 202____ р. 

_____________________________, в подальшому «Орендодавець», з однієї сторони, та   
_____________________________, в подальшому « Орендатор», з іншої сторони уклали 
цей Договір про наступне: 

1. Предмет договору 
1.1 По даному Договору Орендодавець надає Орендатору в тимчасове 

користування за оплату причеп для легкового автомобіля  моделі UO -2515 
(включно з додатковим обладнанням, установленим на причепі), в 
подальшому «Причеп» 
- Державний реєстраційний знак: __________________; 
- Ідентифікаційній номер (VIN):_____________________; 
- Рік випуску: __________; 
- Колір: ______________; 
- Свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу серія: ______; 

№ ________ від _________________р.; 
- Дозволена max маса: 750 кг; 
- Маса без навантаження: 450 кг; 
- Додаткове обладнання, встановлене на причеп: 
-           
-                
-                

1.2 Причеп надається Орендатору в момент підписання даного Договору  Даний 
договір одночасно являє собою актом прийому – передачі причепа. 

1.3 Ціна орендної плати за день складає:   ___________ грн  
1.4 Орендна плата вноситься шляхом повної передоплати готівкових коштів 

особисто Орендодавцю. Орендатор вніс   _________  грн, а також заставу у 
розмірі _________ 

1.5 Одноразово оплачується прибирання причепу в розмірі __________ грн. 
Прибирання не включає виведення плям, прибирання піску та іншого будь 
якого грубого забруднення. Забороняється тримання тварин в салоні причепа. 

1.6 Хімчистка причепа від 2000 грн, в залежності від забруднення. 
1.7 Термін оренди причепа з ____________   по  __________    
1.8 Кількість днів оренди:   ________   
1.9 Сума орендної плати складає:   _________ грн   

2. Права та обов’язки сторін 
2.1 Орендодавець зобов’язаний: 



2.1.1. передати Орендатору причеп в строк вказаний в п.1.2 даного договору в 
технічно справному стані; 

2.1.2. прийняти в Орендатора передоплату по даному Договору , а також заставу 
у розмірі   _________   ; 

2.1.3. прийняти у Орендатора причеп у день, вказаний у п.1.7 даного Договору; 
2.1.4. в момент повернення причепа Орендатором провести візуальний огляд 

причепа з метою виявлення комплектації та технічної справності причепа; 
2.1.5. у випадку повернення Орендатором причепа у чистому, технічно 

справному та у повній комплектації згідно даного договору , на протязі одного 
дня повернути Орендатору внесену заставу; 

2.1.6. у випадку повернення причепа Орендатором у забрудненому або технічно 
не справному стані, або не у повній комплектації, на протязі одного дня провести 
кінцеву оцінку завданому збитку та повернути Орендарю суму застави з 
вирахуванням суми збитку. 

 
2.2 Орендатор зобов’язаний: 
2.2.1. оплачувати витрати, що виникли у період  експлуатації ним причепа, в 

тому числі витрати на оплату штрафів, зборів, послуг мийки причепа; 
2.2.2. на протязі всього терміну дії даного Договору підтримувати належний стан 

орендованого причепу, включно здійснення поточного та капітального ремонту та 
надання необхідного приладдя; 

2.2.3. Орендатор не має права передавати причеп третім особам в користування, 
в тому числі передавати управління буксируючим автомобілем; 

2.2.4. у випадку повернення причепа у брудному  або в технічно не справному 
або в пошкодженому стані, або  не в повній комплектації, а вартість збитків по 
оцінці Орендодавця перевищує розмір внесеної застави, Орендатор 
зобов’язується оплатити всю суму збитку на протязі трьох днів. Сума збитку 
визначається Орендодавцем в односторонньому порядку. Застава не є лімітом 
відповідальності Орендатора. Ліміт відповідальності Орендатора рівний  _______ ; 

2.2.5. повернути Орендодавцю причеп в день, зазначений в п. 1.7 даного 
Договору; 

2.2.6. надати копії документів транспортного засобу, паспорт, ідентифікаційний 
код Орендатора 

- Державний реєстраційний номер автомобіля:  ________________________    ; 
- Марка автомобіля: ________________________                                                       ; 
- VIN номер:  __________________________                                                                 ; 
- Колір:  _______________________                                                                                ; 
- Свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу: серія _______, 

№______від _____________________                       
 

3. Відповідальність сторін 
3.1 Орендатор зобов’язується компенсувати Орендодавцю збитки, причинені 

шляхом втрати, пошкодження, часткового пошкодження орендованого  
майна, як по вині (умисно чи з необережності) Орендатора, так і по вині 
(умисно чи з необережності) третіх осіб;  



3.2 У випадку втрати, не повернення, чи повному знищені причепа по вині 
Орендаря, Орендатор зобов’язаний оплатити Орендодавцю ринкову вартість 
нового причепа тієї ж моделі і в тій же комплектації, а також повну вартість 
оренди з моменту підписання даного Договору  до моменту виплати 
Орендодавцю ринкової вартості нового причепа; 

3.3 Відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам орендованим причепом, 
його механізмами, приладдям, пристроями, несе Орендар. 

4. Ціна та порядок розрахунку 
4.1 Ціна Договору визначається шляхом множення орендної плати (тариф), 

указаного в п.1.3 даного Договору, на кількість днів ( втому числі не повних) 
оренди; крім того в ціну Договору додатково включаються компенсація 
збитків Орендодавцю у випадку пошкодження причепу, повернення не в 
повній комплектації, чи повному знищенню причепу. 

5. Термін дії Договору 
5.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та діє до 
повного виконання ними зобов’язань по даному Договору або до розірвання 
даного Договору; 
5.2. Даний Договір може бути розірваний по взаємному погодженню сторін, 
скоєному в письмовій формі з підписом сторін. 

6.  Вирішення суперечок 
6.1. Всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами по 
питанням, що не мають свого вирішення в тексті даного Договору, будуть 
вирішуватися шляхом перемовин на основі діючого законодавства; 
6.2. При не врегулюванні в процесі перемовин суперечливих питань, всі 
суперечки вирішуються в судовому порядку відповідно до діючого 
законодавства. 

7. Додаткові умови та заключні положення 
7.1. Будь – які виправлення та доповнення по даному Договору дійсні, при умові, 
якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані сторонами. 
7.2. Даний договір одночасно є актом прийому – передачі причепа та грошових 
коштів, що підлягають  оплаті за його оренду. 
7.3. Договір складений у двох екземплярах, з яких один знаходиться у 
Орендодавця, другий у Орендаря. 

8. Реквізити сторін 
Орендодавець: 
_________________________, Ідентифікаційний номер: ___________, м.Ірпінь, 
вул._______________________, тел. 0677011061 
Орендар: 
__________________________; Ідентифікаційний номер :__________, м. ______ , 
вул. ___________________________________________________ 

9. Підписи сторін 
Орендодавець ________________________________ 
 
 
Орендар_________________________________________________________ 


