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ДОГОВІР ПРОКАТУ АВТОМОБІЛЯ № ____ 

місто Львів        "__"__________ 20__ року 

 

_____________________________________________ (далі – "Наймодавець"), з однієї сторони, 
та 

_____________________________________________ (далі – "Наймач"), з іншої сторони, 

які в подальшому разом можуть іменуватися "Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали 
цей договір прокату автомобіля № ________від _____________ (далі – "Договір") про наступне: 

1. Згідно з цим Договором Наймодавець передає Наймачеві у тимчасове платне 
користування на умовах цього Договору транспортний засіб - автомобіль, визначений 
Особливими умовами договору прокату автомобіля. 

2. Предметом Договору є автомобіль, який передається в користування Наймачеві. 
Детальна характеристика з визначенням класу, марки і моделі автомобіля, а також 
інших значущих характеристик автомобіля (комплектація, комплектність, наявні 
пошкодження, фактична кількість палива, тощо) вказується в Особливих умовах 
договору прокату автомобіля при передачі автомобіля у користування Наймачеві. 

3. Наймач гарантує, що він і/або інші особи, уповноважені на керування автомобілем 
відповідно до даного Договору, мають посвідчення на право керування автомобілем 
відповідної категорії (посвідчення водія), необхідний вік і стаж водіння, зазначені в п.4 
даного Договору. Наймач перед отриманням автомобіля в користування зобов'язується 
надати свій паспорт, національне і/або міжнародне посвідчення водія та інші 
документи на вимогу Наймодавця. 

4. Обов'язковими умовами передачі Наймодавцем Наймачеві автомобіля є наявність у 
Наймача стажу керування автомобілем не менше 2 (двох) років і досягнення ним 23-
річного віку, якщо більший вік та стаж не встановлені вимогами нормативно-правових 
актів щодо керування певною категорією транспортних засобів. Умови даного пункту 
поширюються також на додаткового водія, якщо такий зазначений в Особливих умовах 
договору прокату автомобіля. Однак перевірка дотримання даних умов додатковим 
водієм є правом, а не обов'язком Наймодавця. Відповідальність за дотримання 
обов'язкових умов додатковим водієм покладається на Наймача. 

5. Всі платежі за цим Договором здійснюються в гривні відповідно до курсу, визначеним у 
Особливих умовах договору прокату автомобіля на момент укладення Договору. 

6. Видача автомобіля відбувається одночасно з підписанням Особливих умов договору 
прокату автомобіля. Під час передачі Наймачеві автомобіля Наймодавець одночасно 
передає комплект необхідних документів (відповідно до законодавства) для 
експлуатації та/або керування автомобілем і ключі. Після закінчення терміну прокату 
Наймач зобов'язується повернути Наймодавцю видані документи і ключі від 
автомобіля. У випадку неповернення ключів від автомобіля, за відсутності свідоцтва 
про реєстрацію транспортного засобу, пошкодження або втрати навігатора, втрати 
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державних номерних знаків, втрати сервісної книжки і/або поліса обов'язкового 
цивільного страхування Наймач повинен сплатити штраф згідно з п.27 даного Договору. 

7. Наймач зобов'язаний повернути автомобіль Наймодавцю в узгоджену дату не пізніше 
узгодженого часу і в місці повернення автомобіля, зазначеному в Особливих умовах 
договору прокату автомобіля, в тому технічному стані, в якому Наймач отримав 
автомобіль, з урахуванням дозволеного пробігу, з документами, додатковим 
оснащенням і аксесуарами, з якими автомобіль був наданий Наймачеві. Під час 
повернення автомобіль має бути повністю заправлений паливом. Якщо Наймач не 
поверне автомобіль в узгоджену дату (не пізніше узгодженого часу повернення) або 
місце, він повинен компенсувати Наймодавцеві всі збитки і додаткові витрати, 
пов'язані з зазначеним порушенням, включаючи витрати Наймодавця на підбір і 
доставку автомобіля в узгоджене місце повернення. Також в разі порушення умови про 
повну заправку автомобіля паливом Наймач повинен сплатити Наймодавцеві за 
відсутній обсяг палива в баку автомобіля з розрахунку 1,25 долари США по курсу НБУ за 
1 літр палива. 

8. При поверненні автомобіля Наймодавцю у відповідному розділі Особливих умов 
договору прокату автомобіля вказується інформація про нові пошкодження і фактичний 
рівень палива у автомобілі, а також інші характеристики автомобіля на момент його 
повернення. У разі відмови або неможливості підписання Наймачем інформації про 
стан автомобіля при поверненні Сторони домовляються вважати достовірною 
інформацію, зазначену Наймодавцем у відповідному розділі Особливих умов договору 
прокату автомобіля. 

9. Наймач несе безумовну відповідальність за збитки, завдані пошкодженням або 
втратою автомобіля в розмірі франшизи, визначеної відповідними розділами 
Особливих умов договору прокату автомобіля, при наявності відповідних документів з 
поліції, крім випадків, прямо передбачених цим Договором. Під пошкодженням 
автомобіля мається на увазі будь-яке пошкодження, яке не є нормальним зносом, в 
тому числі пошкодження шин, дисків, фар, скла, елементів ходової частини тощо. 

10. Наймач несе повну відповідальність за збитки, завдані пошкодженням або втратою 
автомобіля, якщо такі збитки стали наслідком грубого порушення умов Договору: 
порушення інструкції по експлуатації транспортного засобу (автомобіля); буксирування 
іншого транспортного засобу; участь в гонках або змаганнях; управління автомобілем 
особою, що перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або у 
хворобливому стані, або під впливом лікарських препаратів (в т.ч. ухилення від такого 
огляду), управління особою, яка не зазначена в Особливих умовах договору прокату 
автомобіля і/або не має права керування транспортним засобом; виїзд на смугу 
зустрічного руху, коли такий виїзд заборонено Правилами дорожнього руху (далі - 
ПДР); недотримання вимог дорожніх знаків, що забороняють рух; перевищення 
швидкості більш ніж на 20 км/год; проїзд на заборонений сигнал світлофора або жест 
регулювальника; порушення правил проїзду залізничних переїздів; рух тротуарами чи 
пішохідними доріжками; розворот в забороненому місці; залишення водієм місця 
дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП); умисні дії, спрямовані на пошкодження 
автомобіля; крадіжка автомобіля з ключами або будь-якими документами на 
автомобіль (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, договір прокату, тощо) 
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або без таких; парковка автомобіля в забороненому місці, вибір небезпечного і/або 
незахищеного місця для паркування автомобіля, залишення автомобіля в нічний час не 
на спеціально обладнаному паркувальному майданчику/охоронюваній стоянці або в 
гаражі. Відповідно до цього пункту затримка повернення автомобіля з прокату на 12 і 
більше годин вважається незаконним заволодінням автомобілем. В такому випадку 
Наймодавець має право звернутися в поліцію з відповідною заявою для оголошення 
автомобіля в розшук і притягнення Наймача до передбаченої законодавством 
відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом, і не несе 
відповідальності за речі Наймача, що знаходяться у автомобілі.  

11. Всі ризики щодо автомобіля як джерела підвищеної небезпеки переходять до Наймача 
з моменту передачі йому автомобіля. Наймач несе відповідальність перед третіми 
особами за завдані збитки, крім випадків, коли такі збитки відшкодовуються 
страховиком. Наймодавець здійснює загальнообов'язкове страхування цивільно-
правової відповідальності Наймача перед третіми особами. Наймодавець не несе 
жодної відповідальності за збитки, нанесені Наймачеві і/або додатковому водієві або 
майну зазначених осіб у зв'язку з використанням ним або додатковим водієм (якщо 
такий зазначений в Особливих умовах договору прокату автомобіля) автомобіля. В разі 
порушення Наймачем або додатковим водієм ПДР, що спричинило 
пошкодження/втрату автомобіля або майна третіх осіб, або смерть, або завдало шкоди 
здоров'ю третіх осіб, Наймач самостійно несе відповідальність за зазначені наслідки 
відповідно до чинного законодавства України. У разі порушення Наймачем або 
додатковим водієм ПДР, що спричинило пошкодження автомобіля, сума, сплачена за 
весь термін прокату автомобіля незалежно від фактичної кількості днів користування 
автомобілем Наймачем до моменту скоєння ДТП, може бути стягнута Наймодавцем 
для компенсації витрат, пов'язаних з ремонтом автомобіля. У такому випадку цей 
Договір припиняє свою дію з моменту складення відповідного протоколу органами 
поліції, і Сторони повинні провести остаточний взаєморозрахунок за Договором. У разі 
якщо в подальшому Наймач надасть Наймодавцю рішення суду, яке набрало законної 
сили, згідно з яким він визнаний невинним в скоєнні даного ДТП, Наймодавець 
повертає Наймачеві стягнуту згідно з цим пунктом суму. 

12. Наймач при укладенні Договору на вимогу Наймодавця, якщо така вимога визначена в 
Особливих умовах договору прокату автомобіля, зобов'язаний сплатити грошову 
заставу. Розмір і терміни сплати грошової застави визначаються в Особливих умовах 
договору прокату автомобіля. Наймодавець має право використовувати грошову 
заставу на оплату будь-якої вимоги Наймодавця до Наймача, яке випливає з умов 
даного Договору або чинного законодавства. Невикористаний залишок грошової 
застави повертається Наймачеві після технічного огляду автомобіля, заповнення 
розділу «Технічний стан автомобіля на момент повернення» і підписання Особливих 
умов договору прокату автомобіля. В разі відмови підписати Особливі умови договору 
прокату автомобіля з урахуванням вищезазначеного розділу (або неявки Наймача з 
будь-якої причини для підписання Особливих умов договору прокату автомобіля) при 
поверненні автомобіля, і якщо його стан при поверненні не відповідає вимогам 
Договору, Наймодавець має право утримати всю або частину коштів грошової застави 
для усунення пошкоджень автомобіля або відновлення його початкового стану, 
відповідно до п. 27 даного Договору, а також утримати повністю або частково грошову 
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заставу як покриття інших додаткових витрат/послуг, передбачених цим Договором, а 
також як штраф за порушення Наймачем умов даного Договору (згідно з штрафами 
зазначеними у даному Договорі). 

13. Тарифні ставки прокату автомобілів затверджуються Наймодавцем. Оплата за прокат 
автомобіля розраховується на підставі тарифу, який залежить від класу автомобіля, 
кількості діб прокату, наявних знижок, бази страхування, обраної Наймачем, вартості 
інших послуг, замовлених Наймачем. Загальний розмір платежу зазначено в Особливих 
умовах договору прокату автомобіля і оплачується Наймачем безпосередньо перед 
отриманням автомобіля в прокат. Наймач зобов'язаний при поверненні автомобіля 
додатково оплатити перевищення пробігу і прострочення прокату (затримку 
повернення автомобіля) згідно з тарифом, вказаним в Особливих умовах договору 
прокату автомобіля. Наймач також має сплатити додаткові послуги, за кожен випадок 
видачі або повернення автомобіля в аеропорту, за кожен випадок видачі або 
повернення автомобіля не за місцем знаходження Наймодавця в межах міста і за 
кожен випадок видачі або повернення автомобіля в неробочий час (робочий час: з 9.00 
до 18.00 з понеділка по суботу) згідно з Переліку вартості додаткових послуг, а також 
штрафи, зазначені в Договорі, в разі порушення його умов. 

14. Продовження строку прокату, передбаченого умовами Договору, здійснюється 
виключно за згодою Наймодавця. У разі якщо Наймач не поверне автомобіль в 
узгоджений час і в узгодженому місці, якщо така затримка перевищує 12 годин, він 
оплачує Наймодавцю штраф в розмірі грошової застави, передбаченої цим Договором, 
а також всі інші збитки і додаткові витрати/послуги, пов'язані з таким неповерненням. В 
такому випадку Наймодавець має право стягнути грошову заставу як штраф за 
порушення даного пункту, звернутися в поліцію з відповідною заявою для оголошення 
автомобіля в розшук і залучення Наймача до передбаченої законодавством 
відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом, і не несе 
відповідальності за речі Наймача, що знаходяться в Автомобілі. 

15. У разі ДТП або крадіжки автомобіля, або загрози такої крадіжки Наймач повинен 
негайно проінформувати Наймодавця за телефонами +38 098 0 059 059, повідомити 
про це в поліцію за телефоном 102 і виконувати їх інструкції. Наймач негайно повинен 
передати Наймодавцю копії всіх документів, які він складав, отримував або підписував 
у зв'язку з крадіжкою. При невиконанні Наймачем будь-яких умов цього пункту Наймач 
самостійно несе матеріальну відповідальність за автомобіль в повному обсязі. 

16. У разі якщо автомобіль під час використання Наймачем зазнав пошкоджень, Наймач 
додатково оплачує Наймодавцю адміністративний збір. Останній не справляється у разі 
придбання послуги прокату без внесення застави. 

17. У разі виникнення підстав, передбачених цим Договором, Наймодавець має право 
стягнути суму додаткових послуг/витрат, штрафи та інші, передбачені цим Договором 
платежі, за рахунок суми грошової застави. Для стягнення з Наймача суми додаткових 
послуг/витрат, штрафів, інших передбачених цим Договором платежів, Наймач, 
підписуючи даний Договір, доручає і уповноважує Наймодавця сформувати, підписати і 
подати від імені Наймача, який є власником платіжної картки, відповідних сум, 
розрахованих відповідно до умов даного Договору, в банківську установу. Зазначене в 



- 5 - 

цьому пункті доручення Наймача на договірне списання коштів в тому числі 
уповноважує Наймодавця обробити платіжний чек в межах суми плати за додаткові 
витрати/ послуги або штрафи без підпису власника платіжної карти. 

18. Щодо визначеного п.17 даного Договору доручення на договірне списання коштів, 
Наймач дає свою безумовну згоду на здійснення транзакції по оплаті (списанню) з його 
платіжної карти суми адміністративного збору, штрафів, передбачених цим Договором, 
компенсації вартості ремонту, загублених деталей або обладнання, документів, 
компенсації вартості палива, чищення автомобіля в разі його повернення в 
пошкодженому стані або неповної комплектації, наявних штрафів за порушення ПДР 
Наймачем (додатковим водієм) під час дії Договору в розмірі, зазначеному в даному 
Договорі, а також відшкодування інших додаткових витрат/послуг, збитків, 
передбачених умовами Договору, в рамках суми преавторизаціі. На виконання цього 
пункту Наймодавець здійснює преавторизацію суми в еквіваленті від 300 до 2000 
доларів США залежно від класу автомобіля. Наймодавець здійснює скасування 
преавторизаціі в день повернення автомобіля за умови відсутності підстав для 
списання сум, вказаних в даному пункті. 

19. Наймач несе відповідальність за дії додаткового водія (якщо такий зазначений в 
Особливих умовах договору прокату автомобіля) як за власні. Наймач також 
зобов'язується ознайомити додаткового водія з усіма умовами прокату автомобіля, 
викладеними в Договорі.  

20. Наймач не має права перетинати кордон України та/або перебувати 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 Наймодавцем. У випадку такого порушення Наймач виплачує 
штраф в еквіваленті 2000 доларів США, а також відшкодовує всі інші збитки і додаткові 
витрати/послуги, пов'язані з таким порушенням. У цьому випадку Наймодавець має 
право вжити всіх заходів щодо розшуку автомобіля, самостійно забрати його (отримати 
з прокату) і не несе відповідальності за речі Наймача, що знаходяться в автомобілі, в 
будь-який момент незалежно від того, чи минув строк прокату чи ні. 

21. Наймач зобов'язується використовувати автомобіль тільки в побутових невиробничих 
цілях. Куріння у автомобілі заборонено. 

22. Наймодавець на свій розсуд може встановлювати системи GPS на автомобіль. 

23. Наймач не має права проводити ремонт, реконструкцію, переоснащення, модернізацію 
або інші невід'ємні поліпшення автомобіля без узгодження з Наймодавцем, а також 
здавати автомобіль в піднайм. У розумінні даного Договору піднаймом не вважається 
передача права користування автомобілем додатковому водієві, якщо такий 
зазначений в Особливих умовах договору прокату автомобіля. 

24. У разі порушення Наймачем умов даного Договору Наймач зобов'язаний повернути 
автомобіль на вимогу Наймодавця впродовж двох годин з моменту одержання 
повідомлення від Наймодавця в місці, зазначеному в Особливих умовах договору 
прокату автомобіля, якщо інше місце не вказано у вимозі Наймодавця про повернення. 
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У такому випадку термін прокату вважається закінченим в момент, зазначений у такому 
повідомленні Наймодавця. Відповідно до цього пункту затримка повернення 
автомобіля на 12 і більше годин зазначеного Наймодавцем терміну вважається 
незаконним заволодінням автомобілем. В цьому випадку Наймодавець має право 
звернутися в поліцію з відповідною заявою для оголошення автомобіля в розшук і 
притягнення Наймача до передбаченої законодавством відповідальності за незаконне 
заволодіння транспортним засобом, і не несе відповідальності за речі Наймача, що 
знаходяться у автомобілі. 

25. У всіх правовідносинах Наймодавця і Наймача, що не врегульовані даним Договором, 
Сторони керуються положеннями діючого законодавства України. У разі виникнення 
спору, якщо Сторони не зможуть досягти згоди щодо виконання умов даного Договору, 
то для розгляду і вирішення спору зацікавлена Сторона звертається до відповідного 
суду в Україні. Провадження справ здійснюється відповідно до процесуального 
законодавства України. 

26. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами Особливих умов 
договору прокату автомобіля і діє до закінчення терміну прокату, зазначеного в 
Особливих умовах договору прокату автомобіля (якщо інше не зазначено в Договорі), 
але в будь-якому випадку, до моменту повного виконання Сторонами взятих на себе 
зобов'язань за цим Договором. 

27. Штрафні санкції стосовно Наймача в разі пошкодження автомобіля або повернення в 
неповній комплектації*: 

*Оренда автомобіля з частковим покриттям знижує розмір штрафу за пошкодження на 
50%. Не поширюється на повернення автомобіля в неповній комплектації, перетин 
кордону і затримку повернення. 

Тип пошкодження/роботи по 
усуненню пошкоджень, 
повернення автомобіля в 

неповній комплектації, а також 
додаткові витрати/послуги 

Вартість в еквіваленті (згідно з класом 
автомобіля), доларів США 

Економ, 
електромобіль, 

смарт, 
"комерційний" 

Середній, 
бізнес 

Преміум, 
4х4, мінівен 

Подряпина 1 деталі кузова 100 150 200 

Полірування 1 деталі кузова 50 55 70 

Заміна лобового або заднього 
скла 

400 450 650 

Заміна фар або іншої оптики 250 350 600 

Перетяжка 1 деталі салону 50 65 80 

Хімчистка салону, куріння в 100 100 100 
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салоні 

Втрата ковпака колеса 40 40 50 

Пошкодження диска або шини 165 220 280 

Відсутність ключів від 
автомобіля на момент повернення 

250 

Відсутність свідоцтва про 
реєстрацію транспортного засобу 
і/або пошкодження або втрата 
навігатора, або втрата державних 
номерних знаків на момент 
повернення 

150 

Відсутність сервісної книжки 
і/або полісу обов'язкового 
цивільного страхування на 
момент повернення 

150 

Порушення ПДР 150 

Перетин кордону України і/або 
знаходження на тимчасово 
окупованих територіях України, в 
населених пунктах, на території 
яких органи державної влади не 
здійснюють або здійснюють не в 
повному обсязі свої 
повноваження, районах 
проведення антитерористичної 
діяльності без попереднього 
письмового узгодження з 
Наймодавцем 

2000 

Затримка повернення автомобіля 
в узгодженому місці та час, якщо 
така затримка не перевищує 12 
годин 

в розмірі грошової застави 

 

Наймодавець: Наймач: 

______________________ 
 
_______________________ 

______________________ 

______________________ 

 


