
ДОГОВIР  

оренди майна у фізичної особи 

(оренда рухомого майна) 

м. ______                               "__" ________2018 р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________», надалі 

Орендар, в особі директора _______________________ , що діє на підставі Статуту, з однієї 

сторони, і громадянин України _______________________, надалі Орендодавець, з іншої 

сторони, що надалі іменуються Сторони, уклали даний Договір про наступне: 

Стаття 1. Предмет Договору 

1.1. Орендодавець передає Орендареві в тимчасове користування у технічно справному 

стані, згідно з актом прийому-передачi, майно зазначене у таблиці № 1 цього Договору, яке 

належить йому за правом особистої власностi, загальною вартiстю ________ (__________) 

гривень. 

 

Таблиця №-1 

№ Найменування майна Кількість шт. Ціна за 1 шт. Сума 

1     

2     

 

Стаття 2. Порядок передачі в оренду майна 

2.1. Орендодавець зобов'язується передати Орендареві, а Орендар зобов'язується 

прийняти у Орендодавця в тимчасове користування майно, протягом _______ календарних 

днів з моменту укладання цього Договору. 

 2.2. Передача в оренду майна оформлюється актом прийому-передачі.  

 2.3. Майно вважається фактично переданим в оренду з моменту підписання Сторонами 

акту прийому передачі. 

2.4. Цільове використання майна, що передається в оренду: ______________________. 

Стаття 3. Термін оренди 

3.1. Орендодавець передає Орендареві в тимчасове користування майно строком на 

____________________________________________ . 

 Стаття 4. Орендна плата та порядок оплати 

4.1. Орендна плата за користування майном складає _______ (____________) гривень. 

4.2. Загальна сума по цьому Договору складає ___________ (______________) гривень. 

 4.3. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно не пізніше 5 числа місяця, який 

є наступним за розрахунковий місяць готівкою або на Банковській картковий рахунок за 

наступними реквізитами: _________________.  

  4.4. Розмір орендної плати може бути змінений тільки за згодою Сторін. 

 4.5. Орендар зобов’язаний при виплаті Орендодавцю орендних платежів нарахувати, 

утримати та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною у 

Податковому кодексі України. 

Стаття 5. Порядок повернення орендованого майна 

5.1. Пiсля закінчення терміну дії даного Договору оренди Орендар зобов’язаний 

повернути Орендодавцеві орендоване майно у технічно справному стані, з усіма зробленими 

поліпшенням, які неможливо відособити, не пошкоджуючи майно. 

 5.2. Майно вважається фактично поверненим з моменту підписання Сторонами акту 

прийому-передачі. 
 


