ДОГОВІР
оренди обладнання № ________
м. Львів

«___» _________ 2016 р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Товариство з обмеженною відповідальністю “Українські джерела”, в особі
директора Мигаля Михайла Михайловича, що діє на підставі Статуту, має статус платника податку на
пибуток на загальних умовах ,з однієї сторони , і ОРЕНДАР __________________________________
______________________________в особі _____________________________, що діє на підставі
______________________, має статус________________________________________________, з іншої
сторони , уклали даний договір про наступне:
1.ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в користування таке обладнання:
кулер в
кількості ______ одиниць.
2. Мета оренди : побутове використання.
3. Орендоване обладнання повинно бути передано ОРЕНДОДАВЦЕМ і прийнято ОРЕНДАРЕМ
протягом 10 днів з моменту підписання Договору.
4. Передача обладнання в оренду здійснюється вповноваженими представниками сторін зі
складанням акта приймання-передачі.
5. Розмір орендної плати становить: Сто двадць гривень на місяць за одиницю обладнання.
6. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку згідно рахунка, виписаного
ОРЕНДОДАВЦЕМ, протягом 15-ти банківських днів. При першому замовленні оплата здійснюється
попередньо за три місяці.
7. У випадку прострочення сплати орендних платежів ОРЕНДОДАВЕЦЬ за кожен день прострочки
нараховує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який сплачується пеня.
8. ПРАВА і ОБОВ”ЯЗКИ СТОРІН:
8.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ
орендованого обладнання відповідно до умов цього Договору.
8.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов”язаний ознайомити ОРЕНДАРЯ з правилами технічної експлуатації
орендованого обладнання і , за необхідності, направити свого спеціаліста для проведення
відповідного інструктажу .
8.3. У випадку несправності обладнання не з вини ОРЕНДАРЯ ОРЕНДОДАВЕЦЬ проводить його
заміну або ремонт.
8.4. ОРЕНДАР зобов”язується :
- використовувати орендоване обладнання за його цільовим призначенням відповідно до п.2 цього
Договору;
- своєчасно здійснювати орендні платежі;
- утримувати орендоване обладнання в повній справності, дотримуватися режиму експлуатації та
зберігання відповідно до технічної документації.
9. По закінченні строку оренди ОРЕНДАР зобов”язаний протягом 5-ти днів повернути орендоване
обладнання ОРЕНДОДАВЦЮ за актом прийому-передачі.
10. Орендоване обладнання повинно бути передане ОРЕНДОДАВЦЮ у справному стані . У випадку
сильного пошкодження обладнання ОРЕНДАР повністю компенсує його вартість.
11. Сторони не несуть відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо вони відбулися
внаслідок дії форс-мажорних обставин, що підтверджується документами компетентних органів.
12. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін.
13. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством.
14. Термін дії Договору до 31.12.2016 р.
15. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін, або продовжений на наступний
термін на тих же умовах, якщо жодна із сторін не заявить письмово про припинення дії Договору.
Постачальник:

Орендар:

Товариство з обмеженою відповідальністю
“Українські джерела”
79008,м.Львів, вул.Братів Рогатинців 26/8

Найменування:_____________________________
__________________________________________
Юридична адреса: _________________________
__________________________________________
Банківські реквізити: _______________________
__________________________________________
Податковий інд. №__________________________
Свід. Плат. ПДВ № _________________________
Адреса доставки: ___________________________
__________________________________________
тел. ______________________________________

п/р 260012165 в ПАТ АКБ «Львів»
МФО 325268 ЄДРПОУ 25230161

Податковий інд.№ 252301613044
Свідоцтво Платника ПДВ № 17823194
Тел.(032)243-47-47; 261-35-10
Директор

Мигаль М.М.

Директор _____________ /____________/

