
ДОГОВІР №________ 

оренди складної побутової техніки 

м. Київ                                                    від ___________ р. 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОМФОРТ", платник єдиного податку, в особі директора 
Юзвяка Олексія Володимировича, який діє на підставі Статуту (далі–Наймодавець), з однієї сторони, та
__________________________, в особі _________________ (далі-Наймач), з іншої сторони, уклали даний Договір
про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 1.1. Наймодавець передає, а Наймач приймає в оренду (тимчасове платне користування) складну побутову
техніку (далі – Техніка), саме: _____________, в робочому стані, комплектний, фактичний стан якого зазначається 
у відповідному Акті приймання-передачі Техніки. 
 1.2. Вартість переданої в оренду Техніки погоджена Сторонами та складає __________ гривень 00 коп. 
 1.3. Вартість додаткових послуг для Наймача здійснюється згідно діючих тарифів Наймодавця, що 
оприлюднені на сайті www.domfort.ua. 
 1.4. Техніка перебуває у власності Наймодавця і використовується Наймачем на законних підставах, про
права третіх осіб на Техніку повідомляється окремо. 
 1.5. Строк оренди –________, з моменту підписання Сторонами Акта передачі Техніки в оренду. 

2. МЕТА ОРЕНДИ 

 2.1. Наймодавець передає Наймачу Техніку для використання в процесі своєї діяльності. 
 2.2.Орендована Техніка на весь термін дії Договору знаходиться за адресою: _________________ та не 
може бути переміщена в інше місце без згоди Наймодавця. 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 3.1. Розмір орендної плати складає __________ гривень 00 коп.. 
 3.2. Наймач зобов’язаний сплатити орендну плату протягом 3 (трьох) банківських днів після дати
підписання даного Договору. 
 3.3. Наступні оплати здійснюється Наймачем на тих самих умовах. 
 3.4. У випадку знищення або втрати орендованої Техніки, Наймач відшкодовує Наймодавцю вартість 
Техніки у повному обсязі. 
 3.5. У випадку не гарантійного пошкодження орендованої Техніки, Наймач відшкодовує Наймодавцю
вартість відновлювального ремонту уповноваженими сервісними центрами, або у разі недоцільності ремонту
відшкодовує вартість Техніки у повному обсязі. 
 3.6. Оплата здійснюється готівковими коштами у касу Наймодавця, або безготівковим розрахунком,
шляхом перерахування коштів на рахунок Наймодавця, зазначений у даному Договорі. 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОЇ ТЕХНІКИ 

 4.1. Після здійснення Наймачем попередньої оплати згідно п.3.2. даного Договору, Наймодавець протягом
трьох робочих днів за Актом приймання-передачі передає Наймачу Техніку. 
 4.2. Доставка техніки здійснюється Наймачем самостійно, шляхом самовивозу зі складу Наймодавця, або 
доставляється за адресою Наймача на додаткових умовах. 
 4.3. При поверненні орендованої Техніки, Наймодавець здійснює огляд та перевірку Техніки за Актом
повернення Техніки, виявлені недоліки усуваються за кошти Наймача. 
 4.4. Техніка повертається на склад Наймодавця за рахунок Наймача, або на додаткових умовах, згідно
пункту 1.3. даного Договору за Актом приймання-передачі Наймодавцю. 
 4.5. Гарантійний ремонт орендованої Техніки, здійснюється сертифікованим сервісом відповідно до
укладених Наймодавцем угод. Самостійний ремонт Наймачем не здійснюється. 
 4.6. У разі виходу Техніки із ладу Наймодавець на власний розсуд здійснює заміну під час ремонту на 
аналогічну Техніку із наданням на неї нового Акту приймання-передачі Техніки до даного Договору. 
 4.7. Під час повернення Техніки, Наймодавець спільно з Наймачем здійснюють огляд Техніки. При
наявності пошкоджень або некомплектності, Наймодавцем здійснюється опис та оцінка пошкоджень та
некомплектності в тому числі згідно Додатку №1 до даного Договору. Відшкодування вартості пошкоджень або
некомплектності здійснює Наймач шляхом перерахування вартості відшкодування на поточний рахунок
Наймодавця протягом трьох робочих днів з моменту складання Акту пошкоджень та некомплектності та
виставлення рахунку Наймодавцем. 
 4.8. При відсутності згоди між сторонами з питань опису пошкоджень та некомплектності за кошти
Наймодавця залучається експерт-оцінювач сертифікованого сервісного центра, з яким укладена угода
Наймодавцем. У разі незгоди з висновками експерта-оцінювача Наймодавця, Наймач має право за власні кошти



залучити іншого експерта-оцінювача сертифікованого сервісного центра, вартість послуг якого Наймодавцем не
відшкодовується. При наявності суттєвих відмінностей у проведених оцінках залучених сторонами експертів-
оцінювачів з розбіжністю понад 20% від загальної вартості одиниці техніки, що зазначена у пункті 1.2. даного
Договору, спір стосовно оцінки пошкоджень/некомплектності передається на розгляд суду із покладенням всіх
витрат на винну сторону. 
 4.9. Якщо під час повернення Техніки, буде встановлено, що вартість ремонту Техніки більша за її
залишкову вартість, або, що відновлення Техніки не доцільно, Наймач здійснює відшкодування Наймодавцю
залишкової вартості Техніки. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 5.1. Наймодавець зобов’язаний: 
 - надати Наймачу в оренду Техніку комплектною, у технічно справному стані; 
 - надати Наймачу всі інструкції з питань безпечної експлуатації Техніки. Підписання Наймачем Акту
приймання-передачі Техніки в оренду, який є доказом проведення Наймодавцем всіх необхідних інструктажів з
питань експлуатації, електротехнічної та пожежної безпеки. 
 5.2. Наймодавець має право: 
 - отримувати від Наймача орендну плату за передану в оренду Техніку; 
 - отримувати від Наймача відшкодування у повному обсязі за пошкоджену, втрачену або знищену
орендовану Техніку; 
 

              - здійснювати контроль особисто або через своїх представників за місцем знаходження орендованої
Техніки її наявності, стану, умов експлуатації, дотримання інструкцій та у разі незадовільного стану орендованої
Техніки. Вимагати від Наймача відшкодування Наймодавцю залишкової вартості Техніки протягом трьох
робочих днів з моменту виявлення дефектів Техніки або порушень умов її експлуатації. 
 5.3. Наймач зобов’язаний: 
 - своєчасно та у повному обсязі здійснювати орендні платежі згідно умов даного Договору; 
 - використовувати Техніку тільки за її цільовим призначенням; 
 - забезпечувати збереженість та робочий стан Техніки; 
 - дотримуватись умов експлуатації Техніки та інструкцій; 
 - здійснювати поточний, експлуатаційний догляд за технікою впродовж всього терміну оренди самостійно
 - після закінчення строку оренди передати Техніку Наймодавцю в чистому та технічно справному стані,
а у разі забруднення Техніки зобов’язаний оплатити її чищення відповідно до пункту 1.3. Договору та/або
відшкодувати вартість її ремонту; 
 - дотримуватись умов даного Договору та Додатків до нього. 
 - повернути орендовану Техніку Наймодавцю після закінчення строку оренди. 
 5.4. Наймач має право: 
 - отримати в оренду технічно справну Техніку згідно даного Договору для використання за цільовим
призначенням; 
 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 6.1. При порушенні термінів оплати зазначених у п.3.2. та 3.3. даного Договору, Наймач зобов’язаний
сплатити Наймодавцю пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставку НБУ від розміру
орендної плати, яка зазначена у п.3.1. до даного Договору. 
 6.2. Наймач несе відповідальність за достовірність наданої Наймодавцю інформації. 
 6.3. У разі несвоєчасного повернення техніки строком більше 3 (трьох) днів, термін оренди автоматично
пролонгується на тих самих умовах. 
 6.4. При досягненні згідно пунктів 6.1. Договору загального розміру штрафу чи пені розміру щомісячної 
орендної плати Наймач зобов’язаний протягом трьох робочих днів повернути Наймодавцю всю орендовану
Техніку згідно п.1.1. даного Договору, сплатити заборгованість та пеню у повному обсязі. Після виконання
Наймачем всіх зобов’язань, в тому числі фінансових, дія Договору припиняється. 
 6.5. Сторони несуть відповідальність відповідно до умов даного Договору та відповідно до законодавства
України. 
 6.6. У випадку не досягнення Сторонами згоди з питань виконання умов Договору, шляхом переговорів,
спір підлягає розгляду у суді відповідно до законодавства України. 

 
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

 7.1. Даний Договір укладено на строк до 30 березня  2018 року. За умови внесення Наймачем оплати за
наступний період оренди, строк дії даного Договору продовжується (пролонгується) на тих самих умовах. 



 7.2. Наймодавець має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір до моменту поставки
Техніки Наймачу та повернути Наймачу сплачені ним кошти за оренду Техніки протягом трьох робочих днів з
моменту підписання даного Договору. 
 7.3. Дія даного Договору припиняється: 
 - після повернення Наймачем орендованої Техніки згідно даного Договору; 
 - після вилучення Наймодавцем орендованої Техніки; 
 - після знищення/втрати орендованої Техніки та здійснення Наймачем відшкодування Наймодавцю у
повному обсязі. 
 7.4. У частині виконання фінансових зобов’язань Договір діє до повного виконання Сторонами своїх
зобов’язань та здійснення всіх платежів у повному обсязі. 

8. ІНШІ УМОВИ 

 8.1. Всі доповнення та зміни до даного Договору вносяться шляхом укладення нових Додатків до даного
Договору, або укладення додаткових угод до Договору, які набувають сили з моменту їх підписання обома
Сторонами. 
 8.2. Даний договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках для кожної Сторони,
які мають однакову юридичну силу. 

9. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Наймодавець: 
 
ТОВ «Домфорт» 
Адреса: Україна, 03062, м. Київ, просп. 
Перемоги 67 
Код ЄДРПОУ: 39573929 
Є платником податків за спрощеною 
системою оподаткування 
Не є платником ПДВ. 
Р/р 26002052640709 
У філії «Розрахунковий центр»  
ПАТ КБ «Приватбанк» 
ЄДРПОУ 14360570, МФО 320649,  
м. Київ, просп. Перемоги 65 

 
Директор ______________ /Юзвяк О.В./ 

 

Наймач: 
 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
 
 
 
 
  

               _____________/ _____________/ 
  

 


