
Договір
позички транспортного засобу

місто Охтирка 03 травня 2017 року

Фінансове управління Охтирської районної державної адміністрації 
(надалі - ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ), в особі начальника управління Муратова 
Олександра Володимировича, який діє на підставі Положення про управління, з 
однієї сторони, та

Охтирська районна державна адміністрація (надалі - КОРИСТУВАЧ), в 
особі голови Охтирської районної державної адміністрації Супруна Віталія 
Миколайовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», з другої сторони (в подальшому разом іменуються СТОРОНИ, а 
кожна окремо - СТОРОНА), відповідно до статті 827 Цивільного кодексу 
України уклали даний Договір про наступне:

1. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ передає, а КОРИСТУВАЧ приймає в тимчасове 
безоплатне користування строком на 8 (вісім) місяців транспортний засіб марки 
ВАЗ 21112, тип легковий універсал, 2006 року випуску, номер шасі (рами, 
кузова) ХТА 21112070256010, реєстраційний номерний знак ВМ1313АЕ (надалі 
- транспортний засіб).

2. Транспортний засіб є власністю ПОЗИЧКОДАВЦЯ і зареєстрований за 
ним відповідно до Свідоцтва про реєстрацію серії ВМС N 005693, виданого 2-е 
МРВ ДАІ при УМВС м. Охтирка ВДАІ УМВС України в Сумській області 28 
грудня 2006 року.

3. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ зобов'язується:
- в 3-денний строк з моменту підписання цього договору передати у 

встановленому порядку транспортний засіб КОРИСТУВАЧЕВІ.
4. КОРИСТУВАЧ зобов'язується:
- використовувати транспортний засіб відповідно до його призначення;
- застрахувати транспортний засіб за власний рахунок;
- забезпечувати за власний рахунок технічне обслуговування та поточний 

ремонт транспортного засобу;
- підтримувати транспортний засіб в належному стані;
- забезпечувати транспортний засіб пально-мастильними матеріалами;
- забезпечувати проходження технічного огляду транспортного засобу;
- у разі припинення дії цього договору повернути ПОЗИЧКОДАВЦЕВІ 

транспортний засіб у стані, не гіршому, ніж на час передачі його в позичку, з 
урахуванням фізичного зносу;

5. КОРИСТУВАЧ має право використовувати транспортний засіб без будь- 
яких обмежень, крім виїзду за кордон, та без права передачі транспортного 
засобу третім особам.

КОРИСТУВАЧ має право у будь-який час до спливу строку договору 
повернути транспортний засіб ПОЗИЧКОДАВЦЕВІ повідомивши про відмову 
від договору позички не пізніше ніж за 7 днів до повернення.

6. КОРИСТУВАЧ зобов'язаний відшкодувати збитки, які можуть бути 
завдані третім особам, а також несе всі інші ризики, пов'язані з використанням 
транспортного засобу як джерела підвищеної небезпеки.

7. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ свідчить, що:
незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість 



використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі 
транспортного засобу, немає;

- від КОРИСТУВАЧА не приховано обставин, які мають істотне значення;
- транспортний засіб під арештом та у заставі, в податковій заставі не перебуває;
- щодо транспортного засобу відсутні судові спори;
- транспортний засіб не наданий в користування іншим користувачам 
(орендарям);
- обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо транспортного засобу 
немає.

8. СТОРОНИ підтверджують, що:
- укладення договору відповідає їх інтересам;
- умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
- договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання 

наслідків, які обумовлені у ньому.
9. СТОРОНИ свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні 

умови, що стосуються позички транспортного засобу. Будь-які попередні 
домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у 
його тексті, не мають правового значення.

10. Підставами припинення цього договору позички є:
- відчуження транспортного засобу;
- сплив строку дії договору;
- знищення транспортного засобу, переданого за договором позички;
- ліквідація юридичної особи ПОЗИЧКОДАВЦЯ чи КОРИСТУВАЧА;
- відмова КОРИСТУВАЧА від договору з причини виявлення істотних 

недоліків транспортного засобу, про які він не знав і не міг знати при укладенні 
договору, і які роблять неможливим його ефективне використання;

- в інших, передбачених законом або договором випадках.
11. За порушень умов договору СТОРОНИ несуть відповідальність 

передбачену чинним законодавством.
12. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких зберігається у 

фінансово-господарському відділі КОРИСТУВАЧА, другий у 
ПОЗИЧКОДАВЦЯ, а третій видається водію КОРИСТУВАЧА.

ПОЗИКОДАВЕЦЬ
Фінансове управління 

Охтирської районної державної 
адміністрації 

вул. Жовтнева, 26, м. Охтирка, 
Сумська область,42700 
код ЄДРПОУ 02315848
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Додаткова угода 
до Договору позички транспортного засобу від 3 травня 2017 року

місто Охтирка /7 грудня 2019 року

Фінансове управління Охтирської районної державної адміністрації 
(надалі - ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ), в особі начальника управління Муратова 
Олександра Володимировича, який діє на підставі Положення про управління, з 
однієї сторони, та

Охтирська районна державна адміністрація (надалі - КОРИСТУВАЧ), в 
особі тимчасово виконуючого обов’язки голови Охтирської районної державної 
адміністрації Окрайченко Наталії Василівни, яка діє на підставі Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», з другої сторони (в подальшому разом 
іменуються СТОРОНИ, а кожна окремо - СТОРОНА), уклали дану Додаткову 
угоду до Договору позички транспортного засобу від 3 травня 2017 року про 
таке (далі - ДОГОВІР):

1. Відповідно до частини 1 статті 651, статті 654 Цивільного кодексу 
України за взаємною згодою сторін, СТОРОНИ домовились внести наступні 
зміни до пункту 1 Договору, виклавши його у новій редакції:

«1. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ передає, а КОРИСТУВАЧ приймає в тимчасове 
безоплатне користування строком на 1 рік (до 31.12.2020 року) транспортний 
засіб марки ВАЗ 21112, тип легковий універсал, 2006 року випуску, номер шасі 
(рами, кузова) ХТА 21112070256010, реєстраційний номерний знак ВМ1313АЕ 
(надалі - транспортний засіб).

2. Усі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони 
підтверджують свої зобов’язання за ними.

3. Ця Додаткова угода укладена у двох примірниках, є невід’ємною 
частиною Договору, набирає чинності з моменту її підписання і діє до моменту 
виконання сторонами своїх зобов’язань.

ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ
Фінансове управління 

Охтирської районної державної 
адміністрації
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