
 
 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРОКАТУ АВТОМОБІЛЯ 

Вказаний Публічний договір (далі – Договір) адресовано Наймодавцем будь-якій фізичній 

та/або юридичній особі, що відповідає вимогам даної угоди та бажає стати Наймачем та/або 

Користувачем сервісу Grand Garage. 

 

1. ТЕРМІНИ 

Прокат – послуга, що включає автомобіль, податки, шини по сезону, вартість мийки 

автомобіля та вартість пального автомобіля у певних тарифах. 

Наймодавець – юридична особа, фізична особа підприємець, що оформлює договір та отримує 

платежі за прокат автомобіля. 

Користувач  –   фізична   особа,   що   користується   сайтом,   та/або   мобільним   додатко  

м Grand Garage. 

Наймач – фізична або юридична особа, що шляхом підписання Заяви-приєднання до даного 

Договору, отримує право на Прокат. 

Заява-приєднання – письмовий документ, що підписується Наймачем та Наймодавцем і 

підтверджує факт приєднання до Публічного договору прокату автомобіля. 

ПДР – чинні правила дорожнього руху України, що затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України та обов’язкові до виконання. 

ДТП – дорожньо-транспортна пригода, обставини визначені Правилами дорожнього руху 

України та при яких завдано шкоди автомобілю та/або майну та/або життю та здоров’ю людей. 

Страховий випадок – обставини при яких автомобілю, третім особам, іншим транспортним 

засобам, речам, завдано збитків та пошкодження, та вказані обставини можуть розцінюватися як 

випадок по якому може бути сплачено страхове відшкодування у випадку вчинення певних 

послідовних дій, таких як реєстрація в поліції, проходження контролю на наявність алкоголю у водія, 

тощо. Страховий випадок поглинає поняття ДТП, якщо таке ДТП зареєстровано відповідно до вимог 

законодавства, цього Договору та умов страхування. 

Бронювання – сукупність дій, що вчиняється Користувачем/Наймачем, направлена на 

замовлення автомобіля з метою подальшого його використання в прокаті, та дій Наймодавця, які 

полягають в притримані даного автомобіля на певний період та позбавлення інших осіб можливості 

замовлення даного автомобіля. 

Майно та документи, що знаходиться в автомобілі – речі що є від’ємними в тому числі такі, 

що є штатним та/або додатковим обладнанням, документами, тощо. До вказаного майна можна 

віднести зокрема: реєстраційні документи на автомобіль (техпаспорт), поліс ОСАЦВ, проводи для 

зарядки мобільних пристроїв, тримачі для Пристроїв, щітки для очищення снігу, номерні знаки, 

запасне колесо, домкрат та балонний ключ, чохли на сидіннях та кермі, ключі від автомобіля, тощо. 

Сайт – сукупність даних про послугу, Наймодавця, що містяться на сервері та представлені в 

інтернет-мережі за адресою grand-garage.com.ua. 

Автомобіль – легковий транспортний засіб, що передається Наймачу на умовах даного 

договору. 

«Схвалення» Наймача – процедура, що проводиться Наймодавцем та включає в себе аналіз 

поданих Наймачем/Користувачем даних, документів, а також отримання інформації від третіх осіб 

щодо Користувача/Наймача та прийняття рішення про можливість Користувачем використання 

автомобіля, користування сайтом Grand Garage. на умовах даного Договору та фактичного отримання 

Користувачем прав та обов’язків Наймача. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. У порядку та на умовах (наймодавця), визначених цим Договором Наймодавець передає 

або зобов’язується передати, а Наймач приймає у строкове платне користування Автомобіль. 

2.2. Автомобіль обирається Наймачем із запропонованих наявних автомобілів Наймодавця, у 



 
 

випадку відсутності авто з обраного класу з певних причин, Наймачу видається інше авто цього класу 

або на класом вище. 

2.3. Цільове призначення Автомобіля: автомобіль повинен використовуватися Наймачем для 

задоволення побутових невиробничих потреб. 

2.4. Територія поїздок визначається адміністративно-територіальними межами України, окрім 

території Луганської і Донецької областей та АР Крим. Виїзд за межі території України може 

здійснюватися Наймачем виключно за умови надання попереднього письмового погодження 

Наймодавцем. 

 
3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. Підписанням Заяви-приєднання або онлайн заяви-приєднання на сайті до даного Договору, 

Наймач беззастережно підтверджує, що він: 

3.1.1. володіє мовою на рівні, достатньому для прочитання і усвідомлення змісту і значення 

Договору; 

3.1.2. користувач усвідомив значення і сенс зазначеного документа, згоден з його змістом і 

приймає його без будь-яких застережень, умов і вилучень і зобов'язується виконувати встановлені ним 

вимоги, 

3.1.3. згоден з розміщенням у Автомобілі будь-якого обладнання, що дозволяє відстежити і 

зафіксувати точні координати Автомобіля, а також порушення зобов'язань за Договором з боку 

Наймача та/або пасажирів Автомобіля. 

3.2. На даний договір поширюються норми Конституції України, Цивільного і Господарського 

Кодексу України, Законів України «Про електрону комерцію», «Про міжнародне право», «Про захист 

прав споживачів», «Про рекламу», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про 

електронний цифровий підпис», «Про захист персональних даних», «Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні», «Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах». 

3.3. Сторони дійшли згоди, що даний правочин здійснюється у письмовій формі, шляхом 

підписання Заяви-приєднання Наймачем та Наймодавцем. 

3.4. Наймач може забронювати надання автомобіля на конкретну дату зазначивши про це у 

заявці-приєднанні. 

3.5. З моменту підписанням Заяви-приєднання Наймодавець та Наймач набувають усіх прав та 

обов’язків передбачених даним Договором. 
 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПРЕДМЕТУ ПРОКАТУ. 

УМОВИ ПРОКАТУ 

4.1. Право користування предметом прокату у Наймача настає після ознайомлення з 

Договором, прейскурантом цін та підписання Заяви-приєднання до договору, що є невід’ємною 

частиною Договору, а також внесення оплати за весь період прокату і застави (у разі її наявності), як 

забезпечення виконання зобов’язань по такому договору. 

4.1.1. Наймодавець вважається ознайомлений з Договором, прейскурантом цін та таким, що 

подав заяву-приєднання до договору у випадку ідентифікації, погодження з умовами та заповнення 

онлайн-заявки на сайті 

4.2. Строк прокату, розмір та умови оплати за користування предметом прокату, реєстраційні 

дані автомобіля, адреса передачі та повернення предмета прокату, розмір застави погоджуються 

сторонами в Заяві-приєднанні. Автомобіль передається Наймачу одразу після підписання Заяви- 

приєднання, здійснення оплати та внесення застави або у інший строк, встановлений сторонами в Заяві- 

приєднанні до Договору. 

4.3. Місце передання та повернення автомобіля встановлюється в Заяві-приєднанні. За угодою 

сторін, легковий автомобіль може бути переданий в прокат або прийнятий після прокату в іншому 

зручному для Наймача населеному пункті в територіальних межах, визначених п. 2.4. Договору. В 

такому випадку, витрати по доставці транспортного засобу до визначеного місця або його повернення, 

оплачуються Наймачем окремо, що також зазначається в акті. 

4.4. При переданні автомобіля в прокат Наймодавцем проводиться опис технічного стану 



 
 

автомобіля, наявності пошкоджень, показників приладів обліку. Справність автомобіля, зовнішній 

вигляд кузова, комплектація, кількість пального, інші параметри автомобіля, що передається у прокат, 

повинні бути перевірені Наймачем в присутності Наймодавця та зафіксовані в Заяві-приєднанні до 

Договору. Підписанням Заяви-приєднання Наймач підтверджує, що отримав у користування 

автомобіль в належному технічному стані, повністю укомплектованим з чистим кузовом без ознак 

пошкоджень, окрім тих, що вказані в описі. Після отримання транспортного засобу в прокат претензії 

з боку Наймача щодо наявних помітних дефектів не приймаються. 

4.5. Автомобіль передається в прокат в чистому вигляді. Наймач зобов’язаний повернути 

автомобіль по закінченні строку прокату також в чистому вигляді. В іншому випадку, Наймодавець 

утримає вартість мийки автомобіля із суми застави, а акт повернення автомобіля буде підписаний 

Наймодавцем після здійснення мийки автомобіля та огляду на предмет можливої наявності дрібних 

пошкоджень та/або подряпин. Кількість пального у баку при поверненні повинна співпадати із 

кількістю при прийманні автомобіля в прокат (допустима похибка в межах 5%). 

4.6. Документи, які необхідні для укладання договору прокату: посвідчення водія, документ, 

що посвідчує особу, ідентифікаційний код (у випадку отримання). 

4.6.1. Для громадян України: 

– документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (один з 

документів): а) паспорт громадянина України; б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

в) дипломатичний паспорт України; г) службовий паспорт України; ґ) посвідчення особи моряка; д) 

посвідчення члена екіпажу; е) посвідчення особи на повернення в Україну; є) тимчасове посвідчення 

громадянина України; 

– документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус (один з 

документів): а) посвідчення водія; б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; в) 

посвідка на постійне проживання; г) посвідка на тимчасове проживання; ґ) картка мігранта; д) 

посвідчення біженця; е) проїзний документ біженця. 

– довідка про отримання ідентифікаційного коду. У випадку, якщо особа через свої релігійні 

чи інші переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків, такими особами подається паспорт з відповідною відміткою. 

4.6.2. Для іноземців та осіб без громадянства (один із документів): 

– паспортний документ іноземця – документ, виданий уповноваженим органом іноземної 

держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу 

іноземця або особу без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною; 

– посвідка на постійне проживання – документ, що посвідчує особу іноземця або особу без 

громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні; 

– посвідка на тимчасове проживання – документ, що посвідчує особу іноземця або особу без 

громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні; 

– посвідчення особи на повернення – документ, який видається іноземцю або особі без 

громадянства у випадках, передбачених міжнародними договорами України про реадмісію (приймання 

і передачу осіб); 

– посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон – документ, що посвідчує особу без 

громадянства під час перетинання нею державного кордону України і перебування за кордоном. 

4.6.3. Пред’явлення посвідчення водія є обов’язковим для всіх Наймачів. 

4.7. Наймодавець залишає за собою право відмовити особі, яка звернулась за послугою прокату, 

у випадку не надання документу з вищевказаного переліку, або якщо у наданих документах виявлені 

ознаки їх підробки. 

4.8. Легковим автомобілем може керувати водій не молодше 21 року, що має дійсне 

посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії і стаж водіння не менше 

3 років. 

4.9. Повернення автомобіля Наймодавцю здійснюється після закінчення строку прокату у місці, 

вказаному в Заяві-приєднанні. У випадку затримання Наймачем повернення предмету прокату більше, 



 
 

ніж на 1 годину без поважних причин, наступна доба враховується повністю і оплачується Наймачем 

відповідно до тарифу, вказаному в Заяві-приєднанні до Договору прокату легкового автомобіля. 

 

 
5. ОПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

5.1. Вартість послуг прокату визначається, виходячи із тарифів, затверджених Наймодавцем і 

вказаних Заяві-приєднанні до Договору. Тарифи на прокат автомобіля включають в себе страхування, 

комплектацію автомобіля шинами відповідно до сезону, кілометри пробігу та витрати по утриманню 

автомобіля у належному технічному стані. Загальна вартість послуг визначається в Заяві-приєднанні 

до Договору. Додатково Наймачу може передаватися в користування GPS-навігатор, дитяче сидіння. 

5.2. При передачі автомобіля Наймачу останній вносить повну передоплату послуг прокату 

автомобіля за погоджений строк, а також заставу в розмірі, передбачу в Заяві-приєднанні. 

5.3. Оплата може відбуватися в готівковій або безготівковій формі. 

 
6. ЗАСТАВА ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

6.1. В силу застави Наймодавець має право у разі невиконання Наймачем зобов’язання, 

забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок внесених Наймачем в якості застави 

грошових коштів. 

6.1.1. Сума застави визначається відповідно до класу автомобіля та зазначається у заявці- 

приєднання. У окремих випадках сума застави можу бути змінена Наймодавцем. 

6.2. Предмет застави: грошові кошти Наймача. Строком застави є строк фактичного 

користування автомобілем, визначений в Заяві-приєднанні. 

6.3. Заставою забезпечується зобов’язання Наймача перед Наймодавцем по договору прокату, 

а саме: 

6.3.1. оплата послуг користування автомобілем (у випадку прострочення повернення 

автомобіля або продовження строку користування автомобілем за умови повідомлення Наймодавця і 

за його згодою, плата за користування автомобілем утримується із суми застави, але не більше, ніж за 

1 (одну) добу; наступний період користування автомобілем оплачується в загальному порядку, при 

цьому Наймач здійснює доплату застави з метою відновлення її в первісному розмірі). 

6.3.2. повернення автомобіля після прокату в стані, в якому автомобіль був переданий в 

користування з урахуванням нормального зносу (у випадку повернення Наймачем автомобіля із 

пошкодженнями, або при втраті комплектуючих, додаткового обладнання або документації на 

автомобіль, вартість відновлення стану автомобіля чи відновлення (отримання) документів, 

утримується із суми застави); 

6.4. Застава вноситься під час укладання договору в грошовому вигляді у готівковій або 

безготівковій формі. Застава являє собою фіксовану грошову суму, розмір якої залежить від марки 

обраного автомобіля. Безготівкова форма застави передбачає блокування визначеної грошової суми на 

банківській картці Наймача за його згодою на строк фактичного користування автомобілем 

(преавторизація). Після повернення автомобіля та виконання всіх обов’язків по договору прокату з 

боку Наймача, Наймодавець здійснює розблокування грошових коштів на суму преавторизації у 

відповідності до правил, встановлених банком Наймодавця. Застава також може бути внесена в 

готівковій формі в касу Наймодавця. Юридичні особи суму застави перераховують на поточний 

рахунок Наймодавця. Після закінчення строку прокату і повернення автомобіля, а також виконання 

Наймачем всіх умов договору сума застави повертається останньому в день повернення автомобіля у 

спосіб, яким така застава була внесена. 

6.5. Застава не повертається (або повертається частково) у наступних випадках: відмови 

Наймача компенсувати завдані внаслідок користування автомобілем збитки (в т.ч. втрата 

комплектуючих, документів на автомобіль); у випадку неповідомлення про втрату чи пошкодження 

предмету прокату. 

 



 
 

7. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ НАЙМАЧА 

Права Наймача: 

7.1. Наймач має право використовувати автомобіль цілодобово, тільки на території України у 

відповідності до умов, викладених у Договорі прокату. 

7.2. Наймач не має права передавати автомобіль в піднайом, передавати автомобіль третім 

особам, без письмової згоди Наймодавця. 

7.3. Наймач має право відмовитись від договору прокату і повернути автомобіль Наймодавцеві 

у будь-який час, попередивши при цьому Наймодавця не менше, ніж за 2 (дві) години до фактичного 

повернення предмету прокату, якщо автомобіль повертається в межах міста його подання, та 24 

годин, - у випадку повернення автомобіля в іншому регіоні. Плата за прокат автомобіля, що сплачена 

Наймачем не повертається. 

7.4. Наймач має право на отримання від Наймодавця повної інформації стосовно умов прокату 

та технічної експлуатації автомобіля. 

Обов’язки Наймача: 

7.5. Наймач зобов’язаний прийняти автомобіль по Заяві-приєднання до Договору в термін, 

обумовлений сторонами, перевірити загальний стан предмета прокату і попередити Наймодавця про 

виявлені дефекти, повернути предмет прокату по закінченню строку, вказаному в Заяві-приєднання, в 

стані та комплектності, в якому автомобіль був прийнятий (із врахуванням нормального зносу). Якщо 

Наймач у момент передання автомобіля у його володіння не перевірить його справність, предмет 

прокату вважається таким, що переданий у належному стані. 

7.6. Наймач зобов’язаний оплатити користування предметом прокату своєчасно та у повному 

обсязі, а також внести заставу. 

7.7. Наймач зобов’язаний використовувати предмет прокату за цільовим призначенням, не 

використовувати у спортивних змаганнях, для буксирування будь-яких інших автомобілів чи 

пересування з причепом, в якості таксі, а також для навчання, не використовувати на дорогах, які не 

мають твердого покриття. 

7.8. Наймач зобов’язаний не допускати управління автомобілем в стані алкогольного, 

наркотичного, токсичного сп’яніння, або у хворобливому стані, при перевтомі, а також під впливом 

лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та уваги. Куріння в салоні автомобіля 

заборонено. 

7.9. Наймач несе витрати, пов’язані з експлуатацією автомобіля та щоденним підтриманням 

його в робочому стані (мийка автомобіля, заправка паливом, заправка рідиною для омивання скла, 

підкачка шин, балансування коліс, стоянка та інше). Наймач зобов’язаний використовувати пальне 

належного виду та високої якості. 

7.10. Наймач зобов’язаний забезпечити збереження автомобіля з моменту його отримання і до 

моменту його повернення Наймодавцю. Наймач зобов’язаний негайно повідомити Наймодавця (не 

пізніше однієї години з моменту виявлення факту) про втрату чи пошкодження предмета прокату, і 

діяти в таких випадках у відповідності з діючим законодавством України, Договором прокату та 

вказівками, отриманими від Наймодавця. У випадку виявлення технічних несправностей під час 

користування також повідомити про це Наймодавця. У випадку пошкодження предмета прокату 

Наймачу забороняється без згоди Наймодавця проводити розбирання та/або ремонт автомобіля, також 

змінювати конструкцію автомобіля, параметри виробника. У випадку попереднього погодження з 

Наймодавцем Наймач може здійснювати буксирування автомобіля, за винятком автомобілів з 

автоматною коробкою передач. 

7.11. Наймач зобов’язаний у випадку продовження користування автомобілем повідомити про 

це Наймодавця не пізніше доби до закінчення діючого Договору, узгодити новий строк користування 

предметом прокату, а також своєчасно оплатити користування предметом прокату на новий строк. 

Сплачуючи вартість користування предметом прокату відповідно до цього пункту Наймач підтверджує 

продовження дії договору. У випадку несвоєчасного повідомлення Наймач не має переважного права 

на подальший прокат автомобіля. Наймодавець в такому випадку має право надати в прокат інший 



 
 

автомобіль або відмовити в продовженні послуги прокату автомобіля. 

7.12. Наймач зобов’язується неухильно дотримуватись правил дорожнього руху України, а 

також передбаченого швидкісного режиму. 

7.13. Автомобіль повертається в справному технічному стані з врахуванням нормального зносу, 

який виник в період експлуатації. Під нормальним зносом автомобіля в даному Договорі розуміється 

зменшення вартості автомобіля, природний знос, окремих вузлів та агрегатів, за період знаходження 

автомобіля у користуванні Наймача, при умові належної експлуатації автомобіля, що виключає 

випадки, які спричинили незапланований ремонт чи відновлення автомобіля. 

 

 
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАЙМОДАВЦЯ 

 

 

Права Наймодавця: 

8.1. Наймодавець має право на відшкодування збитків від Наймача у випадку повернення 

автомобіля в неповній комплектності, при пошкодженні компонентів (складових частин) автомобіля, 

також втрати документації (а саме: свідоцтва про реєстрацію ТЗ, оригіналу полісу обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ін. документів) на 

автомобіль, або повернення автомобіля з пошкодженим обладнанням, в розмірі суми, необхідної для 

відновлення комплектності, стану автомобіля, зазначеної в Додатку № 1 до Договору. Перелік 

пошкоджень (втрат) зазначається Заяві-приєднанні до договору легкового автомобіля. Наймач 

зобов’язаний відшкодувати їх при поверненні автомобіля, в іншому випадку, сума компенсації 

утримується із суми застави. 

8.2. Наймодавець має право розірвати Договір прокату в односторонньому порядку та вимагати 

повернення автомобіля у випадку, якщо Наймач порушує правила експлуатації автомобіля, не оплатив 

користування автомобілем, не дотримується умов Договору, перебуває за межами дозволеної 

території, у випадку повідомлення недостовірних даних про себе при укладанні цього Договору, а 

також з інших підстав, що є істотними і можуть спричинити в майбутньому збиток для Наймодавця. В 

такому випадку Наймодавець в односторонньому порядку без будь-якого попереднього повідомлення, 

має право вилучити предмет прокату незалежно від його місця знаходження. Застава та сума за 

невикористані дні прокату в даному випадку Наймачу не повертаються. 

8.3. Наймодавець має право відмовити Наймачу в продовженні Договору. 

Обов’язки Наймодавця: 

8.4. Наймодавець зобов’язується передати Наймачу автомобіль в технічно справному стані з 

відповідними документами на право користування ним. Факт передачі і стан автомобіля зазначається 

в Заяві-приєднанні. Наймодавець зобов’язується надавати Наймачу повну та достовірну інформацію 

щодо умов прокату, стану автомобіля, а також іншу інформацію, що стосується предмета прокату, його 

технічної експлуатації. 

8.5. Наймодавець зобов’язаний проводити технічне обслуговування, необхідні ремонтні 

роботи, регулярні технічні огляди предмета прокату за свій рахунок, якщо не доведе, що пошкодження 

предмета прокату сталося з вини Наймача. 

8.6. При виявленні непридатності предмета прокату до експлуатації не з вини Наймача, у 

випадку наявності автомобіля класу не нижче, ніж предмет прокату, Наймодавець зобов’язується 

здійснити його заміну на інший автомобіль або запропонувати інший автомобіль класом нижче. 

8.7. Наймодавець зобов’язаний до передачі предмета прокату Наймачеві застрахувати 

цивільно-правову відповідальності власників транспортних засобів в порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

8.8. Після повернення автомобіля та належного виконання Наймачем всіх умов договору 

прокату, Наймодавець зобов’язується повернути заставу Наймачу у спосіб, яким застава була внесена. 

 



 
 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

9.1. Наймач за власний рахунок і в повному обсязі несе витрати, пов’язані зі шкодою, 

заподіяною його життю і здоров’ю, а також життю і здоров’ю пасажирів, що знаходилися в автомобілі 

в період дії Договору прокату, а також за збиток, нанесений їх багажу. 

9.2. Наймач несе матеріальну відповідальність перед Наймодавцем за будь-який збиток, 

заподіяний предмету прокату у випадках, встановлених цими правилами і договором. Під збитками 

розуміється втрати, яких Наймодавець зазнав у зв’язку зі знищенням, викраденням або пошкодженням 

предмету прокату або його окремих частин (деталей, комплектуючих), а також витрати, які 

Наймодавець мусить зробити для відновлення свого порушеного права. До збитків також відносяться 

доходи, які Наймодавець міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було 

порушено. Протиправність поведінки Наймача (винні дії) полягає в порушенні обов’язків, 

передбачених цим Договором прокату, порушенні правил дорожнього руху, що призвели до ДТП, та 

умов договору страхування ТЗ. Порушення зобов’язання є його невиконання або виконання з 

порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання). 

9.4. У разі завдання шкоди предмету прокату внаслідок порушення правил його 

експлуатації чи інших навмисних дій Наймача, втрати комплектуючих чи додаткового устаткування, 

ушкодження, що викликані неякісними паливно-мастильними матеріалами і рідинами, ушкодження 

покришок і колісних дисків, та інших вузлів і агрегатів предмета прокату Наймач відшкодовує 

Наймодавцю заподіяну цими діями шкоду в повному обсязі. Наймодавець не повертає Наймачу суму 

застави. У разі якщо вартість усунення шкоди перевищує вартість застави, Наймач зобов’язується 

покрити усі витрати у повному обсязі. 

9.5. У випадку, якщо Наймач не повідомив Наймодавця у встановлений строк про подію ДТП 

або інший страховий випадок (викрадення, дії третіх осіб, інше), що стало наслідком отримання 

відмови страхової компанії здійснити виплату, або у випадках керування автомобілем в стані 

алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, керування особою, що не визначена договором 

і не має посвідчення водія, при грубому порушенні Наймачем Правил дорожнього руху чи 

використання автомобіля не за призначенням, що також стало причиною відмови страхової компанії 

здійснити виплату, такий Наймач несе повну матеріальну відповідальність у розмірі заподіяних 

збитків. 

9.6. Наймач, з вини якого, предмет прокату знаходиться в ремонті, зобов’язується за вимогою 

Наймодавця відшкодувати останньому упущену вигоду, яка визначається сумою плати за 

користування автомобілем за кожну добу знаходження предмета прокату в ремонті. Витрати на 

транспортування автомобіля до СТО Наймодавця або в інше, вказане Наймодавцем місце, несе Наймач. 

9.7. У випадку настання ДТП, крадіжки та/або протиправних дій третіх осіб щодо автомобіля, 

Наймач повинен негайно (протягом 1 години) повідомити про це Наймодавця, та у строк не пізніше 36 

годин з моменту настання такої події надати Наймодавцю оригінали отриманих у відповідних 

державних органах документів, що підтверджують настання такої події, а саме: первинну довідку про 

подію ДТП, або довідку підрозділу поліції про крадіжку автомобіля, або довідку від правоохоронних 

органів про ін. протиправні дії щодо автомобіля, які є необхідними для отримання Наймодавцем 

страхового відшкодування, та заповнити заяву з вказівками обставин, що відбулися. 

9.8. Розмір збитку, нанесений предмету прокату оцінюється на СТО Наймодавцем за 

розцінками спеціалізованих станцій. У випадку незгоди Наймача з сумою нанесених збитків, він 

звертається до експертної установи для визначення розміру збитків за власний рахунок. 

9.9. Наймач несе відповідальність за порушення Правил дорожнього руху та сплачує відповідні 

штрафи. Порушення Наймачем правил дорожнього руху, які зафіксовані в автоматичному режимі 

протягом строку, який припадає на період дії договору прокату з таким Наймачем, підлягає оплаті 

порушником разом з усіма нарахованими штрафними санкціями. Наймодавець у випадку отримання 

постанови про адміністративне правопорушення передає відповідні дані Наймача разом із договором 

прокату для вирішення питання про накладення штрафу на порушника, а також проводить всі необхідні 

дії по доведенню факту, що в момент правопорушення автомобілем керував Наймач. У випадку 



 
 

оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, Наймач зобов’язаний передати в 

день повернення автомобіля відповідні протоколи Наймодавцю та сплатити штраф. 

9.10. У випадку закінчення строку прокату та неповідомлення Наймачем про місцезнаходження 

автомобіля Наймодавець має право заявити про викрадення автомобіля до компетентних органів. 

9.11. У випадку порушення Наймачем умови щодо перебування предмету прокату на 

територіях, визначених п.п. 2.3., 2.4. Договору, Наймодавець без будь-яких попереджень має право 

достроково в односторонньому порядку розірвати договір прокату та негайно повернути автомобіль. 

При цьому, Наймачу не повертаються суми за невикористані дні прокату та сума застави. Наймач 

також зобов’язується відшкодувати всі інші збитки, які виникли у Наймодавця в зв’язку із порушенням 

Наймачем умови щодо перебування предмету прокату на вказаній території. 

 
10. ІНШІ УМОВИ 

10.1. Всі суперечки, які виникають між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються 

шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди спір вирішується відповідно до діючого 

законодавства України в суді. 

10.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до Договору прокату є його 

невід’ємними частинами і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі 

підписані уповноваженими на те представниками сторін. 

10.3. У випадку якщо внаслідок форс-мажорних обставин сторона договору не може 

виконувати або затримує виконання будь-яких своїх зобов’язань, вона негайно інформує про це іншу 

сторону та по можливості надає відповідні докази. Сторона повідомляє про приблизний строк, 

протягом якого виконання своїх зобов’язань по договору такою стороною буде неможливе або 

відстрочене. Сторона, яка зазнала впливу таких форс-мажорних обставин, звільняється від 

відповідальності перед іншою стороною за невиконання або відстрочення у виконанні своїх 

зобов’язань по договору. 

10.4. Сторони підписанням договору прокату підтверджують, що між ними досягнута згода 

щодо всіх істотних умов договору прокату легкового автомобіля. Сторони, а також уповноважені 

представники сторін, повністю усвідомлюють зміст цих правил і договору, поняття, умови, 

погоджуються із ними та повністю усвідомлюють значення та наслідки своїх дій. 

10.5. Своїм підписом у Заяві-приєднанні Наймач дає свою згоду на обробку своїх персональних 

даних та погоджується з політикою конфіденційності. 
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