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Договір  №  _______ 

прокату легкового автомобіля 

 

м. Київ         ___  ______ 2019року 

 

Фізична особа-підприємець………………………….., яка діє на підставі виписки з єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з однієї Сторони, далі за 

текстом – Наймодавець, з однієї Сторони, та__________________, (далі - Наймач), з другої 

Сторони, надалі за текстом у спільному вживанні іменовані як Сторони, а кожна окремо - 

Сторона, уклали цей договір прокату легкового автомобіля (далі - Договір) про наступне: 

  

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Наймодавець передає, а Наймач 

приймає у строкове платне користування легковий автомобіль марки 

…………………………………. реєстраційний номер ……………..(далі за текстом – 

предмет прокату, автомобіль). 

1.2. Цільове призначення прокату автомобіля: для власних потреб. Територія поїздок визначається 

адміністративно-територіальними межами України. Окрім зони проведення АТО. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ В ПРОКАТ 

 

2.1. Право користування предметом прокату у Наймача настає після підписання Договору та 

акту приймання-передачі легкового автомобіля, що є невід’ємною частиною цього Договору. 

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

дані автомобіля, адреса передачі та повернення предмета прокату вказані в акті приймання-

передачі легкового автомобіля. 

2.3. При укладені Договору стягується застава, розмір якої зазначається в акті приймання-

передачі легкового автомобіля, і яка повертається Наймачу після виконання ним належним 

чином усіх зобов’язань за цим Договором. Юридичні особи надають гарантійний лист про 

відшкодування збитків, завданих під час користування предметом прокату. 

 

3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

3.1.  Обов’язки  Наймодавця: 

3.1.1. передати Наймачу автомобіль в технічно справному стані з відповідними документами 

на право користування ним. Факт передачі і стан автомобіля закріплюється в акті 

приймання-передачі; 

3.1.2. проводити технічне обслуговування предмета прокату у своїй сервісній мережі за свій 

рахунок, крім виникаючих ушкоджень в результаті страхового випадку в період дії Договору; 

3.1.3. при виявленні непридатності автомобіля до експлуатації не з вини Наймача, здійснити 

його заміну на інший за класом та вартістю автомобіль, але не нижчої, ніж предмет прокату; 

3.1.4. застрахувати обов’язкову цивільно-правову відповідальність власників наземних 

транспортних засобів в порядку, встановленому законодавством України. 

3.2. Права Наймодавця: 

3.2.1. на відшкодування збитків від Наймача у випадку повернення автомобіля в неповній 

комплектності, втрати документації на автомобіль, повернення автомобіля з пошкодженим 

обладнанням - в розмірі суми, необхідної для відновлення комплектності, зазначеної в акті 

приймання-передачі легкового автомобіля; 

3.2.2. достроково припинити дію цього Договору та вимагати повернення автомобіля у 

випадку, якщо Наймач порушує правила експлуатації автомобіля, не оплатив користування 
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автомобілем, не дотримується умов Договору, повідомив (надав) недостовірні дані 

(документи) про себе при укладанні цього Договору, та з інших підстав, що є істотними і 

можуть спричинити в майбутньому збиток (шкоду) Наймодавцю. В такому випадку 

Наймодавець в односторонньому порядку без будь-якого попереднього повідомлення має 

право вилучити предмет прокату не залежно від його місця знаходження. Сума застави та 

сума за невикористані дні прокату в такому випадку Наймачу не повертаються; 

3.2.3. на повне відшкодування Наймачем витрат, понесених Наймодавцем у зв’язку з 

виплатою за: 

- обґрунтованим зверненням до Наймодавця третьої особи в порядку досудового 

врегулювання спору щодо відшкодування будь-якої шкоди, заподіяної впливом джерела 

підвищеної небезпеки, яким є автомобіль, протягом дії цього Договору; 

- рішенням суду в справі про заподіяння автомобілем чи водієм, що ним керував 

протягом дії цього Договору, шкоди, в тому числі моральної, тілесних ушкоджень чи смерті; 

3.2.4. на повне відшкодування Наймачем витрат, понесених у зв’язку з участю в судових 

процесах, пов‘язаних з експлуатацією Наймачем предмету прокату в період дії Договору (у 

т.ч. витрати на правову допомогу, сплата судового збору, витрати на відрядження і т.д.); 

3.2.5. відмовити Наймачу в продовженні строку дії/переукладанні Договору; 

3.2.4. на інформацію про місцезнаходження та долю автомобіля, зданого в прокат. 

3.3. Обовязки Наймача: 

3.3.1. прийняти автомобіль за актом приймання-передачі в строк, обумовлений Сторонами, 

перевірити загальний стан предмета прокату й попередити Наймодавця в разі виявлення 

дефектів; повернути автомобіль по закінченню строку, вказаного в акті приймання-передачі, 

в стані та комплектності, в якому він був прийнятий (із урахуванням нормального зносу); 

3.3.2. оплатити користування автомобілем своєчасно і в повному обсязі. У випадку продов-

ження дії Договору розмір плати за діючий чи попередній періоди прокату не змінюється; 

3.3.3. не допускати управління автомобілем у стані алкогольного, наркотичного, токсичного 

сп’яніння; 

3.3.4. нести витрати, пов’язані з експлуатацією автомобіля (мийка, заправка пальним, 

рідиною для омивання скла, підкачка шин, балансування коліс, стоянка та інше); 

3.3.5. забезпечити збереження автомобіля з моменту його отримання і до моменту його 

повернення Наймодавцю, залишати автомобіль тільки на охоронюваних стоянках 

(парковках), забезпечити Наймодавцю доступ до автомобіля за його вимогою, реалізацію 

права Наймодавця на інформацію про автомобіль; 

3.3.6. негайно повідомляти Наймодавця (не пізніше однієї години з моменту виявлення 

факту) про втрату чи пошкодження предмету прокату і діяти в таких випадках у 

відповідності з законодавством України, цим Договором та вказівками, отриманими від 

Наймодавця. Дія цієї норми Договору поширюється також на випадок виявлення Наймачем 

технічних несправностей під час користування автомобілем; 

3.3.7. у випадку пошкодження предмета прокату, без згоди Наймодавця не проводити 

розбирання та ремонт автомобіля, не змінювати його конструкцію, параметри виробника, 

крім робіт, пов’язаних з необхідністю транспортування автомобіля; 

3.3.8. по закінченню дії Договору повернути автомобіль у чистому вигляді з кількістю 

пального в паливному баку, рівною кількості при прийманні автомобіля. Місце повернення 

автомобіля зазначено в акті. У випадку повернення автомобіля в іншому місці, ніж 

зазначено, - компенсувати Наймодавцю витрати на повернення до місцезнаходження; 

3.3.9. у випадку продовження дії Договору повідомити про це Наймодавця не пізніше однієї 

доби до закінчення цього Договору, узгодити новий строк користування, поновити 

документи (за необхідності), своєчасно сплатити за новий строк користування. У 

протилежному випадку Наймач не має переважного права на подальший прокат автомобіля, 

а Наймодавець має право надати в прокат інший автомобіль або відмовити Наймачу; 
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3.3.10. повідомити в робочий час, але не менше ніж за 24 години до запланованного терміну 

повернення, про дострокове повернення автомобіля. При цьому Наймодавець робить 

перерахунок суми плати за користування предметом прокату з утриманням 35% суми; 

3.3.11. використовувати предмет прокату за цільовим призначенням, не використовувати  у 

спортивних змаганнях, як знаряддя злочину, для буксирування будь-яких інших автомобілів 

чи пересування з причепом, а також для навчання; 

3.3.12. нести повну відповідальність відповідно до ст.ст. 1166, 1168, 1172, 1187, 1188 ЦК 

України за заподіяння орендованим автомобілем протягом строку дії Договору фізичної, 

майнової та/або моральної шкоди, шкоди, завданої каліцтвом чи смертю третім особам, 

нести кримінальну відповідальність у випадках, якщо автомобіль став предметом злочину, 

нести витрати на лікування потерпілої особи, на поховання, відшкодовувати збитки, в тому 

числі майнові та упущену вигоду, моральну шкоду в повному обсязі; 

3.3.13. нести витрати, пов’язані з використанням автомобіля, в тому числі сплатою податків, 

можливих штрафів, інших платежів, зі знаходженням автомобіля на штраф майданчику; 

3.3.14. нести відповідальність за завдання шкоди автомобілем у випадку неправомірного 

заволодіння ним третіми особами. 

3.4. Права Наймача: 

3.4.1. використовувати автомобіль цілодобово, на території України, відповідно до Договору; 

3.4.2. зі згоди Наймодавця передати автомобіль у піднайом, третім особам. У випадку передачі, з 

дозволу Наймодавця чи без такого, під Наймачем у цьому Договорі розуміються треті особи; 

3.4.3. достроково припинити дію Договору, якщо переданий автомобіль має недоліки, що 

перешкоджають його використанню і не були обумовлені при укладанні Договору; 

3.4.4. переважне право переукладення Договору у випадку належного дотримання його умов.  

 

4. УМОВИ ПРОКАТУ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ 

 

4.1. Автомобілем може керувати водій не молодше 23 років, з дійсним посвідченням на 

право керування транспортним засобом відповідної категорії і стажем водіння не менше двох 

років. У випадку, якщо Наймач не відповідає вимогам, визначеним цим пунктом, але бажає 

укласти договір прокату, він несе повну майнову відповідальність за збереження автомобіля, 

включаючи всі збитки, в тому числі ті, що відшкодовуються за договором страхування. 

4.2. Наймач несе повну відповідальність і гарантує дотримання умов Договору додатковим 

водієм, якому він довірив управління, зазначивши його в цьому Договорі/ акті приймання-

передачі легкового автомобіля. 

4.3. Вартість послуг за цим Договором визначається, виходячи з тарифів, затверджених 

Наймодавцем, які діють на момент укладання Договору. Тарифи на прокат автомобіля 

включають в себе додаткове обладнання, повне ТО, страхування тощо. Загальна вартість 

послуг визначається в акті приймання-передачі легкового автомобіля. 

4.4. При передачі автомобіля Наймачу останній робить  передоплату за прокат автомобіля за 

тиждень наперед , а також вносить грошову заставу в розмірі, передбаченому актом 

приймання-передачі легкового автомобіля. 

4.5. Наймач повертає автомобіль Наймодавцю по закінченню строку прокату 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 незаплановані ремонт чи відновлення автомобіля. 

4.7. У випадку затримки Наймачем повернення предмету прокату в строки, вказані чинним 

Договором/актом приймання-передачі легкового автомобіля більше, ніж на 3 години без 

поважних причин, наступна за прокатом доба рахується як повна й оплачується Наймачем 

відповідно до тарифу, вказаного в акті приймання-передачі легкового автомобіля. 
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5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 

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

заподіяною власному життю і здоров’ю, а також життю і здоров’ю пасажирів, що 

знаходились в автомобілі в період дії Договору, а також за збиток, нанесений його/їх багажу. 

5.2. У випадку прострочення внесення плати за прокат автомобіля Наймач зобов’язаний крім 

плати за прокат сплатити Наймодавцю пеню в розмірі 20% вартості добового прокату 

автомобіля за кожен день прострочення. Пеня нараховується з наступної неоплаченої  доби. 

5.3. Наймач несе повну майнову відповідальність перед Наймодавцем за будь-який збиток, 

заподіяний предмету прокату, в тому числі крадіжки автомобіля чи його частин навіть за 

відсутності власної вини. 

5.4. У разі завдання шкоди предмету прокату внаслідок порушення правил його експлуатації 

чи інших навмисних або ненавмисних дій Наймача, втрати комплектуючих чи додаткового 

устаткування, пошкодження, що викликані неякісними паливно-мастильними матеріалами й 

рідинами, пошкодження покришок і колісних дисків, інших вузлів і агрегатів предмета 

прокату Наймач відшкодовує Наймодавцю заподіяну цими діями шкоду в повному обсязі. 

Розмір компенсації за втрату (пошкодження) комплектуючих елементів автомобіля  

зазначається в акті приймання-передачі легкового автомобіля й підлягає сплаті в день 

повернення автомобіля. Якщо розмір заподіяних збитків перевищує 50% вартості 

автомобіля, Наймач зобов’язується, крім відшкодування збитків, сплатити Наймодавцю 

штраф у розмірі 3% вартості такого автомобіля. Наймач, з вини якого предмет прокату 

опинився в ремонті, також зобов’язується відшкодувати Наймодавцю упущену вигоду, яка 

визначається як сума плати за користування автомобілем за кожну добу знаходження 

предмета прокату в ремонті, помножена на 0,66. Витрати на транспортування автомобіля до 

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

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

Наймач повинен негайно повідомити про це Наймодавця, та в 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 з поліції про крадіжку автомобіля, або довідку від 

правоохоронних органів про інші протиправні дії щодо автомобіля, які є необхідними для 

отримання Наймодавцем страхового відшкодування, та заповнити заяву з вказівками 

обставин, що мали місце. 

5.6. Наймач відшкодовує Наймодавцю заподіяний збиток повністю, коли збиток чи його 

частина можуть бути не відшкодовані за Договором страхування автомобіля, в тому числі у 

випадках керування автомобілем в стані сп’яніння, керування особою, що не визначена 

договором або не має посвідчення водія, при грубому порушенні Наймачем Правил 

дорожнього руху, що спричинило ДТП, використання в спортивних змаганнях, у 

випробуваннях, інших випадках, передбачених страховиком. 

5.7. Розмір збитку, завданого пошкодженням автомобіля, оцінюється на СТО Наймодавцем 

за ринковими розцінками станцій. У випадку незгоди з цим розміром Наймач звертається до 

незалежного бюро експертної оцінки транспортних засобів за власний рахунок. 

5.8. Наймач несе відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, сплачує штрафи. 

5.9. Якщо Наймач своєчасно не виконує обов’язок повернути предмет прокату після 

закінчення строку дії Договору/його дострокового припинення більше, ніж дві доби, він 

зобов’язаний сплатити Наймодавцю неустойку в розмірі подвійної плати за користування 

предметом прокату за весь час прострочення. 

5.10. Застава не повертається (або повертається частково) в наступних випадках: відмови 

Наймача компенсувати завдані внаслідок користування автомобілем збитки (в т.ч. втрата 
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комплектуючих); якщо не виконується п.п. 3.3.8, 3.4.2, 5.4, 5.6 Договору;  за затримку 

внесення плати за користування автомобілем. 

5.11. У випадку закінчення строку прокату та неповідомлення Наймачем про 

місцезнаходження автомобіля Наймодавець має право заявити про викрадення автомобіля до 

компетентних органів. 
 

6. ІНШІ УМОВИ 

 

6.1. Усі спори, які виникають між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються 

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

законодавства України. 

6.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними 

частинами і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та 

підписані уповноваженими на те представниками Сторін. 

6.3. Договір припиняється довгостроково у випадку виникнення форс-мажорних обставин, 

коли виконання договору стає можливим незалежно від волі Сторін. 

6.4. Сторони Договору не заперечують проти  використання факсимільного відбитку підпису 

6.5. Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному 

для кожної Сторони. 

 

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

Наймодавець Наймач 

 

  

 
 


