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Д О Г О В І Р №_________О
оренди обладнання

Україна, м.Біла Церква

«___»__________________ 201__р.

Фізична особа-підприємець Марченко Альона Олександрівна, (надалі – «Орендодавець»), з однієї сторони,
та ПІБ__________________________________________________, паспорт серія____ номер_______________,
ким______________________________________________________ і коли виданий “____”___________ _____р.,
ідентифікаційних код №_________________, що є фізичною особою, (надалі – «Орендар»), з іншої сторони,
які разом надалі йменуються «Сторони», а кожен окремо як «Сторона», уклали цей Договір оренди обладнання
(надалі – «Договір») та домовились про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове платне користування телекомунікаційне обладнання
(надалі – "Обладнання"), визначене у Додатку 1 до цього Договору.
1.2. Обладнання, що передається в користування, використовується Орендарем виключно для отримання
телекомунікаційних послуг, що надаються Орендодавцем.
2. ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТУ В ОРЕНДУ. СТРОК ОРЕНДИ
2.1. Передача та прийом обладнання оформлюється Актом прийому-передачі, що є Додатком 1 до Договору
(надалі – Акт). Обладнання вважається переданим з моменту підписання Сторонами Акту.
2.2. Обчислення строку Договору починається з моменту підписання Сторонами Акту.
2.3. Строк оренди становить 12 ( дванадцять) місяців з моменту підписання Сторонами Акту. Якщо жодна із
Сторін за 10 днів до закінчення строку дії договору не заявить про його припинення, він є автоматично
пролонгованим на той же строк та на тих же умовах.
3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Розмір плати за користування Обладнанням визначається становить 50 ( п’ятдесят ) гривень за один
місяць оренди.
3.2. Нарахування орендної плати починається з дня підписання Акту прийому-передачі Обладнання в оренду.
3.3. Орендодавець має право в односторонньому порядку змінювати розмір плати за користування Обладнанням,
у випадку зміни ринкових цін, тарифів, індексу інфляції, змін у чинному законодавстві, а також в інших
випадках, які можуть впливати на вартість оренди, попередивши про це Орендаря за 7 днів.
3.4. Оплата за користування Обладнанням здійснюється в порядку попередньої оплати. Оплата оренди
здійснюється щомісячно шляхом списання коштів з особового рахунку Орендаря (за яким він отримує
телекомунікаційні послуги). Вартість оренди Обладнання включена у розмір щомісячного платежу (абонплати)
за телекомунікаційні послуги, які отримує Орендар.
4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Орендодавець зобов’язується:
4.1.1. Ознайомити Орендаря з правилами технічної експлуатації Обладнання під час передачі Обладнання.
4.1.2. Надавати інформаційне та консультаційне сприяння Орендарю щодо порядку правильної експлуатації
Обладнання.
4.1.3. Здійснити тимчасову заміну (на час ремонту) переданого в оренду обладнання на аналогічне (з схожими
технічними характеристиками) у випадку виходу його з ладу не з вини Орендаря.
4.2. Орендар зобов’язується:
4.2.1. Використовувати Об’єкт оренди відповідно до умов цього Договору.
4.2.2. Своєчасно та в повному обсязі вносити орендну плату.
4.2.3. Дотримуватися належного режиму експлуатації та зберігання Обладнання у відповідності до технічної
документації.
4.2.4. Усунути можливість доступу до Обладнання некомпетентних осіб.
4.2.5. Утримувати Обладнання у повній справності.
4.2.6. Не передавати Обладнання третім особам.
4.2.7. Повернути обладнання Орендодавцю по закінченню строку оренди. Обладнання повертається в справному
стані, з упаковкою та технічною документацією (комплектно) у стані, не гіршому, ніж при передачі в оренду, з
урахуванням фізичного зносу. Витрати, пов’язані з поверненням та доставкою Обладнання, несе Орендар.
Зазначений обов’язок поширюється на Орендаря також у випадку дострокового розірвання Договору, як з
ініціативи Орендаря так і з ініціативи Орендодавця.
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5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором Сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2. У випадку несвоєчасної оплати з вини Орендаря, він сплачує Орендодавцю пеню у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості, за кожний день прострочення.
5.3. У випадку знищення Обладнання з вини Орендаря чи пошкодження Обладнання Орендарем, внаслідок якого
неможливо відновити роботу Обладнання, Орендар виплачує Орендодавцю 100% вартість обладнання.
5.4. У випадку знищення/пошкодження окремих складових частин Обладнання та/чи упаковки /технічної
документації, з вини Орендаря, Орендар виплачує Орендодавцю 100 % від вартості таких частин.
5.5. У випадку несвоєчасного повернення обладнання Орендар сплачує пеню у розмірі 20 % вартості обладнання
за кожний день прострочення.
6. ОСОБЛИВІ УМОВИ
6.1. Орендодавець має право в односторонньому порядку розірвати Договір та вимагати повернення йому
Обладнання, якщо Орендар не сплачує орендну плату. За вищезазначених обставин, Договір є розірваним через
7 (сім) днів після надсилання Орендарю письмового повідомлення від Орендодавця про відмову від Договору.
Повідомлення надсилається поштою, рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення
на адресу Орендаря, що зазначена у Договорі.
6.2. Договір може бути достроково розірваний за ініціативи Орендаря за умови письмового попередження
Орендодавця за 7 (сім) днів до розірвання. Сплачені орендні платежі при цьому, не повертаються.
6.3. При зміні будь-яких реквізитів однієї з Сторін, зазначених у Договорі, така Сторона повинна у двотижневий
термін повідомити про це іншу Сторону.
6.4. Договір укладено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
для кожної із Сторін.
6.5. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регламентуються відповідно до чинного
законодавства України.
7.ПОШТОВІ, ПЛАТІЖНІ, ІНШІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Орендодавець :
Орендар: ________________________________________
ФОП Марченко Альона Олександрівна
Місце проживання _______________________________
________________________________________________
Місцезнаходження:
Фактична адреса:_________________________________
09100, м. Біла Церква, вул. Кар’єрна 34, кв. 1
_________________________________________________
Адреса для листування:
_______________________________________________
09100, м. Біла Церква, вул. Кар’єрна 34, кв. 1
тел. ____________________________________________
ІПН 2746305305
e-mail __________________________________________
конт.телефон: 067-777-97-09, 066-777-97-09
Ідентифікаційний код – ___________________________
Банківські реквізити:
П/р 26008401999 в у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Паспортні данні:
Києві
Серія______ №__________________________________
МФО 380805
Дата видачі “___” _____________ _______р.
Ким виданий__________________________________
_____________________________________________
_____________________ФОП Марченко А.О.

___________

_________________
(ПІБ підписанта)
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Додаток 1
до Договору оренди обладнання №_____________
від ”___”_____________ 201___р.

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ ОБЛАДНАННЯ
до Договору оренди обладнання № _________О від «__ »__________ 201__р
Україна, м. Біла Церква

«___»__________________ 201__р.

Цей Акт є невід’ємною частиною Договору оренди обладнання № ______О від «___» _____ 201__ р. Цим актом
до Договору оренди обладнання, який укладено між ФО-П Марченко Альоною Олександрівною, (надалі Орендодавець) і Фізичною особою _______________________________ (надалі - Орендар) підтверджується
факт передавання обладнання, визначеного в 1.1 Договору, Орендодавцем Орендарю.

Серійний
номер

№

Тип

1

Телекомунікаційне
обладнання
________________

_____________

Адреса встановлення

Кіл.
шт.

Ціна, грн.
__________

1

___________________
ВСЬОГО:

Вартість
грн. з
ПДВ
________
________

Обладнання передано в належному стані, без видимих дефектів і ушкоджень в складі:
1. Телекомунікаційний пристрій ___ шт.
2. Блок живлення ____ шт.
Вартість переданого обладнання, згідно даного акту складає ____ грн. без ПДВ
Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору.
Майно передав
Від Орендодавця
___________________/

Підписи Сторін
Орендодавець:
ФОП Марченко А.О.

Майно прийняв
Від Орендаря
_____________________ /

Орендар:

___________________________

________________________
( ПІБ підписанта)

__________________
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Додаток 1
до Договору оренди обладнання №_____________
від ”___”_____________ 201___р.

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ ОБЛАДНАННЯ
до Договору оренди обладнання № _________О від «__ »__________ 201__р
Україна, м. Біла Церква

«___»__________________ 201__р.

Цей Акт є невід’ємною частиною Договору оренди обладнання № ______О від «___» _____ 201__ р. Цим актом
до Договору оренди обладнання, який укладено між ФО-П Марченко Альоною Олександрівною, (надалі Орендодавець) і Фізичною особою _______________________________ (надалі - Орендар) підтверджується
факт передавання обладнання, визначеного в 1.1 Договору, Орендодавцем Орендарю.
Серійний
номер

№

Тип

1

Телекомунікаційне
обладнання
________________

_____________

Адреса встановлення

Ціна, грн.
1600

Кіл.
шт.
1

Вартість
грн.
1600

___________________
ВСЬОГО

1600

Обладнання передано в належному стані, без видимих дефектів і ушкоджень в складі:
1.
Посібник користувача в кількості ___ шт.
2.
Телекомунікаційний пристрій ___ шт.
3.
Адаптер живлення ____ шт.
4.
Пульт ДК ____ шт.
5.
Кабель HDMI ___ шт.
6.
Кабель AV ___ шт.
7.
Елементи живлення ___ шт.
Вартість переданого обладнання, згідно даного акту складає 1600 (Тисяча шістсот) грн. без ПДВ
Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору.
Майно передав
Від Орендодавця
___________________/

Підписи Сторін
Орендодавець:
ФОП Марченко А.О.

Майно прийняв
Від Орендаря
_____________________ /

Орендар:

___________________________

________________________
( ПІБ підписанта)

__________________

