
ДОГОВІР 
оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) № __ 

 
 

м. _________                                                                "___" _______ 201_ р. 
 
 

Товариство з обмеженою відповідальність « _____________», в особі директора 
___________________, який діє на підставі Статуту, іменується надалі – «Орендодавець», з однієї 
сторони, та Товариство з обмеженою відповідальність « _____________», в особі директора 
___________________, який діє на підставі Статуту, надалі іменується «Орендар» з іншого боку, які далі 
разом іменуються Сторони, уклали цей договір оренди транспортного засобу з екіпажом (водієм) (далі - 
Договір) про наступне: 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1.Орендодавець передає в тимчасове володіння і користування Орендарю належний йому на 

праві власності транспортний засіб для використання відповідно до потреб Орендаря з метою 
_________________________________, а також надає Орендарю своїми силами послуги з управління 
транспортним засобом та його технічної експлуатації. 

Транспортний засіб, який передається в оренду за цим Договором:  
Легковий автомобіль марки: _____________________________ (надалі у тексті – автомобіль 

та/або транспорт, та/або транспортного засіб). 
Державний номер: __________________________ 
Дата випуску: ____________________________________ 
Колір: __________________________________________ 
Номер двигуна: ________________________________________ 
Номер шасі: ________________________________________ 
Номер кузова: _________________________________________ 
1.2. Використання автомобіля не повинно суперечити його призначенням. 
1.3. Орендодавцю надається право використовувати в неробочий час зданий в оренду автомобіль 

в особистих цілях. Робочий час визначається відповідно до внутрішнього трудового розпорядку 
Орендаря. 

1.4. Орендар не має права без письмової згоди Орендодавця здавати орендований автомобіль в 
суборенду на умовах договору оренди транспортного засобу з екіпажем або без екіпажу. 

1.5. Часткове і дострокове виконання сторонами своїх обов'язків за цим договором допускається. 
1.6. На термін дії даного договору Орендодавець передає відповідні документи Орендарю. 
1.7.Автомобіль застраховано за договором страхування №- ___ «__» від «__» _____ 201_р., копія 

якого додається до цього Договору. 
1.8. Автомобіль передається в комплекті з ______________. 
1.9. Автомобіль передається ________________________. 
1.10. Автомобіль належить Орендодавцю на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного 

засобу) від «_____» ______201_р. 
1.11. Вартість автомобіля: згідно з актом оцінки складає - ________________ грн. 
 

2. УМОВИ ДОГОВОРУ 
 
2.1. Орендодавець надає Орендарю транспортний засіб за плату у тимчасове володіння і 

користування з наданням своїми силами послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації, а 
Орендар після закінчення договору оренди повертає автомобіль в справному стані. Передача автомобіля 
здійснюється за актом прийому-передачі, який складається Орендарем, підписується обома сторонами 
(Додаток №1 до Договору) і є невід'ємною частиною цього Договору. При передачі автомобіля сторони 
перевіряють його технічний стан, обумовлюють наявні несправності і порядок їх усунення. Це повинно 
відображатися в акті прийому-передачі.  

2.2. Орендодавець своїми силами здійснює управління орендованим автомобілем і його 
експлуатацію, як комерційну, так і технічну. 

2.3. Орендодавець протягом усього терміну даного Договору зобов'язаний підтримувати 
належний стан зданого в оренду транспортного засобу, включаючи технічне обслуговування і 
регламентні роботи, капітальний і поточний ремонт автомобіля за свій рахунок у строки, погоджені з 
Орендарем. 

2.3.1. Надані Орендарю Орендодавцем послуги з управління і технічної експлуатації 
транспортного засобу повинні забезпечувати його нормальну і безпечну експлуатацію відповідно до 
цілей оренди, зазначеними в даному Договорі. 

2.4. Склад екіпажу транспортного засобу та його кваліфікація повинні відповідати обов'язковим 



для сторін правилам та умовам договору, а також вимогам звичайної практики експлуатації 
транспортного засобу даного виду та умов договору. Члени екіпажу є працівниками Орендодавця. Вони 
підпорядковуються розпорядженням Орендодавця, які належать до управлінню і технічної експлуатації, 
і розпорядженням Орендаря, що стосуються комерційної експлуатації автомобіля. 

2.5. Орендодавець несе витрати по оплаті послуг членів екіпажу, а також витрати на їх 
утримання. Орендодавець несе обов'язок страхувати транспортний засіб і/або страхувати 
відповідальність за шкоду, яку може бути заподіяно їм або в зв'язку з його експлуатацією. 

2.6. Орендар несе витрати, що виникають у зв'язку з комерційною експлуатацією транспортного 
засобу, в тому числі витрати на оплату палива та інших витрачаються в процесі експлуатації матеріалів і 
на оплату зборів. 

2.7. Орендар зобов'язується після закінчення терміну дії цього Договору повернути автомобіль 
Орендодавцю за актом прийому-передачі в належному технічному стані з урахуванням нормального 
зносу. 
 


