
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

 прокату автомобілів 

 

Керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонуємо 

необмеженому колу осіб можливість здобуття послуг з прокату автомобілів, для чого 

публікуємо даний договір про таке:   

Договір складається з двох частин:  

Частина 1. Стандартні умови прокату (викладені в публічному договорі прокату 

автомобілів), далі – Стандартні умови прокату.   

 Частина 2. Особливі умови прокату і Акт прийому-передачі Автомобіля, далі – Особливі 

умови прокату.    

 Даний договір публічно надається необмеженому колу осіб для здобуття послуги 

прокату автомобілів за допомогою його розміщення (публікації) на сайті Орендодавця і 

доступний для ознайомлення в куточках споживача. 

 

Частина 1. Стандартні умови прокату  

1. Згідно з цією Угодою, Орендодавець передає Орендареві (далі – Сторони) в тимчасове 

платне користування на умовах цього Договору транспортний засіб – Автомобіль, визначений 

особливими умовами прокату. 

2. Предметом Договору є Автомобіль, який передається в користування Орендареві. 

Детальна характеристика з визначенням групи, марки і моделі Автомобіля, а також інших 

значимих характеристик Автомобіля (комплектація, комплектність, наявні пошкодження і так 

далі) вказується в Особливих умовах Договору при передачі Автомобіля в користування 

Орендареві. 

3. Орендар гарантує, що він або інші особи, уповноважені на управління Автомобілем, 

мають посвідчення на право управління Автомобілем відповідної категорії, необхідний вік і 

стаж водіння. Орендар, перед здобуттям Автомобіля, зобов'язується надати свій діючий 

паспорт,  посвідчення водія, на вимогу Орендодавця  інші документи. 

4. Обов'язковими умовами передачі Орендодавцем Орендареві Автомобіля є  досягнення 

Орендарем  21 року, а також офіційного водійського стажу 2 роки. 

5. .  Всі платежі за даним Договором здійснюються в гривні відповідно до курсу, визначеного в 

Особливих умовах прокату. 

6. Під час передачі Орендареві Автомобіля, Орендодавець одночасно передає комплект 

необхідних документів (згідно із законодавством для експлуатації і управління Автомобілем) і 

ключі. Після закінчення терміну прокату Орендар зобов'язується повернути Орендодавцеві 

видані документи і ключі від Автомобіля. . 

7. Орендар зобов'язаний повернути Автомобіль в погоджену дату і в місці повернення 

Автомобіля, вказані в Особливих умовах Договору, в тому технічному стані, в якому отримував 

Автомобіль, з врахуванням дозволеного в Особливих умовах пробігу, з документами і 

додатковим оснащенням і аксесуарами, з якими Автомобіль надавався Орендареві. Стан заряду 

батареї/палива: 

-   акумуляторна батарея автомобіля має бути заряджена не менше ніж на 20% під час його 

повернення 

- стан палива має відповідати зазначеному у Додатку 2 на момент отримання автомобіля 

орендарем 

  Якщо Орендар не поверне Автомобіль в погоджену дату або місце, він повинен 

компенсувати Орендодавцеві всі збитки і витрати, пов'язані з вказаним порушенням, 



включаючи, але не виключно, витрати Орендодавця на підбір і доставку Автомобіля в 

погоджене місце повернення. 

8. При поверненні Автомобіля Орендодавцеві у відповідному розділі Особливих умов 

вказується інформація про нові пошкодження і фактичний рівень заряду батареї /стан палива в 

Автомобілі, а також інші характеристики Автомобіля на час його повернення. У  разі відмови 

або неможливості підписання Орендарем інформації про стан Автомобіля  при поверненні 

Сторони домовилися вважати достовірною інформацію, вказану у відповідному розділі 

Особливих умов Орендодавцем. 

9. Орендар несе безумовну відповідальність за збитки, заподіяні пошкодженням або 

втратою Автомобіля у розмірі франшизи, визначеної відповідними розділами Особливих умов 

прокату, за наявності відповідних документів з органів Поліції, окрім випадків, прямо 

передбачених даним Договором.  Під пошкодженням автомобіля мається на увазі будь-яке 

пошкодження, що не є нормальним зносом, у тому числі пошкодження шин, дисків, фар, скла, 

елементів ходової частини і так далі. 

10. Орендар несе повну відповідальність за збитки, заподіяні пошкодженням або втратою 

Автомобіля, якщо такі збитки стали наслідком грубого порушення умов Договору: порушення 

інструкції з експлуатації транспортного засобу (Автомобіля); буксирування іншого 

транспортного засобу; участь в гонках або змаганнях; управління транспортним засобом 

особою, що перебуває під впливом алкоголю або наркотичних речовин (в т.ч. ухилення від 

такого огляду), управління особою, не вказаною в Договорі прокату і що не має права 

управління транспортним засобом; виїзд на смугу зустрічного руху, коли такий виїзд 

заборонений ПДД; недотримання вимог дорожніх знаків, що забороняють рух; недотримання 

швидкісного режиму за ПДР (ст.12); проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест 

регулювальника; порушення правил проїзду залізничних переїздів; залишення водієм місця 

ДТП; умисні дії, направлені на пошкодження транспортного засобу; крадіжка транспортного 

засобу з ключами або якими-небудь документами на транспортний засіб (реєстраційне 

свідоцтво, договір прокату і так далі); вибір небезпечного і незахищеного місця для парковки 

транспортних засобів, залишення в нічний час не на спеціально обладнаному парковочному 

майданчику/охраняємій стоянці або в гаражі.  

11. Затримка Автомобіля з прокату на 12 годин і більше вважається незаконним заволодінням 

Автомобілем. В такому випадку Орендодавець має право звернутися в Поліцію з відповідною 

заявою для оголошення Автомобіля в розшук і залучення Орендаря до передбаченої 

законодавством відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом (крадіжку, 

грабіж, привласнення, самоуправство в залежності від наявних обставин), і не несе 

відповідальності за речі орендаря, що знаходяться у Автомобілі. 

12. Всі ризики відносно Автомобіля (як джерела підвищеної небезпеки) переходять до 

Орендаря з моменту передачі йому Автомобіля. Орендар несе відповідальність перед третіми 

особами за заподіяні збитки, крім випадків, коли такі збитки відшкодовуються страховиком. 

Орендодавець здійснює загальнообов'язкове страхування цивільної відповідальності Орендаря 

перед третіми особами. 

13. Орендар при укладенні Договору прокату на вимогу Орендодавця, зобов'язаний 

сплатити грошову заставу. Розмір і терміни визначаються в Особливих умовах прокату. 

Орендодавець має право використовувати грошову заставу на оплату будь-якої вимоги 

Орендодавця до Орендаря, яке витікає з умов даного Договору або чинного законодавства. 

Невикористаний залишок грошової застави повертається Орендареві після технічного огляду 

Автомобіля і підписання розділу «Стан Автомобіля після повернення Орендарем 

Орендодавцеві». В разі відмови підписати відповідний розділ Особливих умов прокату (або 

нез'явлення Орендаря з якої-небудь причини для підписання такого розділу) при його 

поверненні, і якщо стан Автомобіля при поверненні не відповідає вимогам Договору, 

Орендодавець має право утримати всю або частина коштів грошової застави для усунення 

пошкоджень Автомобіля або відновлення його вихідного стану, відповідно до кошторисної 

вартості необхідного ремонту, встановленого відповідним актом-замовленням. 



14. Заставною вартістю автомобіля Орендар несе відповідальність за збитки, що виникли в 

результаті страхового випадку. У разі нанесення матеріальних збитків, які не пов'язані зі 

страховим випадком - Орендар несе повну відповідальність за шкоду, заподіяну Орендодавцю. 

15. Оплата за прокат Автомобіля розраховується на підставі базової ставки, яка залежить від 

кількості діб прокату, наявних знижок, бази страхування, вибраної Орендарем, вартості інших 

послуг, замовлених Орендарем. Загальний розмір платежу вказаний в Особливих умовах 

прокату і оплачується Орендарем безпосередньо перед здобуттям Автомобіля в прокат. 

Орендар зобов'язаний при поверненні автомобіля додатково сплатити  прострочення прокату, 

виходячи з базових ставок визначених відповідними розділами Особливих умов прокату. 

16. Продовження терміну прокату, передбаченого умовами Договору, здійснюється 

виключно зі згоди Орендодавця. У випадку якщо Орендар не поверне Автомобіль в погоджений 

час і місці, або така затримка перевищує 12 годин, він оплачує Орендодавцеві штраф у розмірі 

грошової застави, передбаченої цим Договором, а також всі останні збитки і витрати, пов'язані з 

таким неповерненням. У такому разі Орендодавець має право зробити всі заходи по розшуку 

Автомобіля, самостійно забрати його (отримати з прокату) і не несе відповідальності за речі 

Орендаря, що знаходяться в Автомобілі. 

17. В разі ДТП або крадіжки Автомобіля або загрози такої крадіжки Орендар повинен 

негайно проінформувати Орендодавця по телефонах +38 (050) 370-77-37, повідомити про це в 

Поліцію і виконувати інструкції. Орендар негайно повинен передати Орендодавцеві копії всіх 

документів, які він складав, отримував або підписував у зв'язку з випадком або крадіжкою. При 

невиконанні Орендарем яких-небудь умов цього пункту Орендар несе матеріальну 

відповідальність за Автомобіль в повному об'ємі. 

18. У випадку якщо Автомобіль під час використання Орендарем отримав пошкодження, 

Орендар, окрім повної компенсації за ремонт, додатково оплачує Орендодавцеві 

Адміністративний збір.  

19. В разі виникнення підстав, передбачених даним Договором, для стягнення з Орендаря 

додатковою плати/витрат Орендар підписанням цього Договору доручає і уповноважує 

Орендодавця сформувати, підписати і подати від імені Орендаря, що є власником платіжної 

карти, відповідних сум, розрахованих відповідно до умов даного Договору. Вказане в цьому 

пункті доручення Орендаря на договірне списання засобів у тому числі уповноважує 

Орендодавця обробити платіжний чек в межах суми додаткової оплати без підпису власника 

платіжної карти. 

20. Відносно певного п. 18 даного Договору доручення на договірне списання засобів 

Орендар дає свою безумовну згоду на здійснення транзакції по оплаті (списанню) з його 

платіжної карти суми Адміністративного збору, компенсації вартості ремонту, загублених 

деталей або устаткування, документів, компенсації вартості палива, чищення Автомобіля в разі 

його повернення в пошкодженому стані або неповній комплектації, наявних штрафів за 

порушення Правил дорожнього руху (ПДД) Орендарем під час дії Договору в розмірі, 

вказаному в Особливих умовах, а також відшкодування інших витрат/збитків, передбачених 

умовами Договору, в рамках суми преавторизації. У виконання даного пункту Орендодавець 

здійснює преавторизацію суми, зазначеної в особливих умовах.  Орендодавець здійснює 

відміну преавторизації в день повернення Автомобіля за умови відсутності підстав для 

списання сум, вказаних в даному пункті. 

21. Відповідальність Орендаря в разі пошкодження Автомобіля або його повернення в 

неповній комплектації вказана у п.28. 

22. Орендар не має права пересікати кордон України і знаходитися на тимчасово окупованих 

територіях  України, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово 

не здійснюють або здійснюють не в повному об'ємі свої повноваження, районах проведення 

антитерористичної операції без попереднього письмового узгодження з Орендодавцем. В разі 

такого порушення Орендар виплачує штраф в подвійному розмірі грошової застави, 

передбаченої даним Договором, а також всі останні збитки і витрати, пов'язані з таким 



порушенням. В цьому випадку Орендодавець має право зробити всі заходи по розшуку 

Автомобіля, самостійно забрати його (отримати з прокату) і не несе відповідальності за речі 

Орендаря, що знаходяться в Автомобілі. 

23. Орендодавець зобов'язується використовувати Автомобіль тільки в побутових 

невиробничих цілях. Куріння у Автомобілі заборонено. 

24. Орендодавець на свій розсуд може встановлювати системи GPS на Автомобіль.  

25. Орендар не має права проводити ремонт, реконструкцію, переоснащення, модернізацію 

або інші невід'ємні поліпшення Автомобіля без узгодження з Орендодавцем. 

26. В разі порушення Орендарем умов даного Договору Орендар зобов'язаний повернути 

Автомобіль на вимогу Орендодавця протягом двох годин. 

27. У всіх правовідносинах Орендодавця і Орендаря, не врегульованих даним Договором, 

Сторони керуються положеннями чинного законодавства України. В разі виникнення 

суперечки, якщо Сторони не зможуть досягти згоди відносно виконання умов даного Договору, 

то для розгляду і вирішення суперечки зацікавлена Сторона звертається до відповідного суду в 

Україні. 

28. Відповідальність Клієнта в разі пошкодження Автомобіля або повернення в неповній 

комплектації згідно з Актом прийому-передачі: 

Втрата, пошкодження номерного знаку, 

реєстраційних документів на автомобіль 
3000 грн. 

Будь-яке ушкодження  

автомобільної шини (порізи, 

шишки) **:  

 

Втрата, пошкодження  ключа запалення * 
2000 - 

15000 грн. 
• R 13 900  грн. 

Втрата, пошкодження CD магнітоли * 
5000 – 

20000 грн. 
• R 14 1300 грн. 

Пошкодження лобового скла * 
5000 - 

25000 грн. 
• R 15 1800 грн 

Втрата, пошкодження  знаку аварійної 

зупинки 
150 грн. 

• R 16 2500 – 3000 грн. 

Втрата, пошкодження  домкрата  300 грн. • R 17 - 22 3000-5000 грн. 

Втрата  ключа балонного 200 грн. 
Будь-яке ушкодження 

колісного диску: 

 

Втрата  аптечки 250 грн. • металевий 1500 грн 

Втрата, пошкодження  вогнегасника  300 грн. • легко сплавний* 3500 - 8000 грн 

Пошкодження  обшивки салону 

автомобіля: 
 

Подряпина, тріщина бамперу 

(без  вм’ятини) 

4500 грн. 

• шкіряної обшивки 
5000 - 

20000 грн. 

Подряпина  капоту, кришки 

багажника 

5000 грн 

• велюрової обшивки 3000 грн 
Подряпина крила, дверці, 

порогу (без  вм’ятини) 

4500 грн. 

Мийка автомобіля * 200 грн. Зчіс 1 деталі 4500 грн. 

Мийка позашляховиків 250 грн. 
Втрата, пошкодження 

склоочисників * 

1000 грн. 

Хімчистка салону 2000 грн. 

Вм'ятина    

Вартість 

подряпини + 

4000 грн. 
Втрата, пошкодження GPS-навігатора 5000 грн. 

Втрата полісу ОСЦПВВТЗ 
Штраф в розмірі страхового платежу, визначеного в 

такому полісі 



Перетин кордону України та / або 

перебування на тимчасово окупованих 

територіях України, в населених пунктах, 

на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють або здійснюють 

не в повному обсязі свої повноваження, 

районах проведення антитерористичної 

операції без попереднього письмового 

узгодження з Орендодавцем 

55000 грн 

Адміністративній збір 1350 грн 

*  - до автомобілів ЕКОНОМ класу застосовується коефіцієнт 0,8; СЕРЕДНЬОГО класу – 1; БІЗНЕС класу – 1,5; Преміум – 2; від базової вартості, визначеній в 

таблиці. 

** - в разі пошкодження однієї покришки, клієнт відшкодовує вартість двох аналогічних покришок, відповідно до ринкових цін.  

 

 

 


