
Договір позички обладнання 

 

м. ____                                                                                            «___» ______ 202___р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «__________» в особі директора 

______________, що діє на підставі Статуту (далі – Позичкодавець), з однієї сторони, та 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_________» в особі директора 

_______________, який діє на підставі Статуту (далі – Користувач), із другої сторони (далі 

разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), дотримуючись вимог чинного законодавства 

України, підписали цей договір (далі – Договір) про наступне: 

1. Предмет Договору 

 1.1. За цим Договором Позичкодавець передає Користувачу у безоплатне 

користування майно (обладнання та інвентар), яке Користувач зобов'язується повернути 

Позичкодавцеві на його вимогу.  

1.2. Об'єктом позички за цим Договором є майно (обладнання та інвентар), перелік 

якого зазначено у додатку № 1 до цього Договору, який є невід'ємною частиною цього 

Договору, вартість якого на момент передачі Користувачу становить _____________ 

(__________ гривень ____ копійок).  

2. Права та обов'язки Сторін 

2.1. Користувач зобов'язується:  

2.1.1. Користуватися об'єктом позички особисто та відповідно до його цільового 

призначення.  

2.1.2. Підтримувати об'єкт позички в належному стані. 2.1.3. В присутності 

Позичкодавця перевірити стан об'єкта позички у момент його приймання. У разі 

невиконання цього обов'язку буде вважатись, що об'єкт позички переданий Користувачу в 

належному стані. 2.1.4. У разі прострочення повернення об'єкту позички нести ризик його 

випадкового знищення або пошкодження. 2.2. Користувач має право:  

2.2.1. Розірвати цей Договір та вимагати стягнення збитків у разі порушення 

Позичкодавцем строку передачі об'єкту позички.  

2.2.2. Передавати об'єкт позички у користування третім особам лише з письмового 

дозволу Позичкодавця.  

2.3. Позичкодавець зобов'язується:  

2.3.1. Своєчасно передати об'єкт позички Користувачу.  

2.3.2. Попередити Користувача про особливі властивості та недоліки речі, що 

передана у позичку, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, 

майна Користувача або призвести до пошкодження самої речі.  

2.4. Позичкодавець має право:  

2.4.1. У будь-який час розірвати цей Договір та вимагати повернення об'єкту 

позички. 



2.4.2. У разі неповернення об'єкту позички у строк вимагати його примусового 

повернення зі стягненням неустойки та збитків.  

2.4.3. У разі повернення об'єкту позички із суттєвими пошкодженнями або 

недоліками вимагати від Користувача відшкодування його вартості, встановленої цим 

Договором.  

2.4.4. Безперешкодного доступу до об’єкту позички для проведення інвентаризації, 

тощо. 

3. Порядок надання об'єкту позички 

 


