
ДОГОВІР  

ПРОКАТУ / ОРЕНДИ АВТОМОБІЛІВ  

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)  

 

ФОП Бонковський Іван Борисович іменований надалі «Орендодавець», та будь-яка особа, яка прийняла 

(акцептувала) дану пропозицію, у подальшому - «Замовник» з іншої сторони, уклали даний Договір (далі — 

Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з 

будь-яким замовником Договір прокату / оренди автомобілів.  

При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовник приймає умови цього Договору про нижченаведене: 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення 

Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. 

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним 

Договору, підписаному Сторонами. 

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі 

шляхом акцептування 

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти: 

- факт підписання Заяви про надання автомобіля в оренду; 

- факт оформлення Замовлення Послуги підмінне авто на веб-сайті Виконавця, який розташований за 

посиланням https://pirel.com.ua/;    

- оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором; 

- письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття 

умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті Виконавця: https://pirel.com.ua/;    

- направлення Замовником через сайт Виконавця, засобами телефонії та/або електронного зв'язку запиту на 

запис для отримання Послуги прокату/оренди автомобіля. 

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям 

положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків до цього Договору. 

1.6. Виконавець має право змінити або доповнити Договір в будь-який момент без повідомлення Замовника. 

Чинна редакція завжди знаходиться на веб-сайті Виконавця, який розташований за посиланням https://pirel.com.ua/.  

1.7. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі 

користуватися Послугами за цим Договором. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

2.1. В порядку та на умовах, визначених даним Договором, Орендодавець передає в оренду Орендарю, а 

Орендар приймає в строкове платне користування в Орендодавця автомобіль (предмет оренди) в такому стані, в 

якому він знаходиться на момент здачі в оренду згідно акту прийому-передачі, який є невід'ємною частиною даного 

Договору. 

2.2. Всі раніше укладені між Сторонами угоди, що стосуються автомобіля, являються недійсними з моменту 

вступу в дію Договору. 

2.3. Цільове призначення предмета оренди: автомобіль повинен використовуватися Орендарем для власних і 

службових потреб. Територія поїздок визначається адміністративно-територіальними межами України, крім 

Донецької та Луганської областей, а також АР Крим. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ В ОРЕНДУ 

3.1. Право використання предмета оренди в Орендаря настає після підписання даного Договору та акта 

прийому-передачі. 

3.2. Термін оренди, розмір і умови оплати за використання предмета оренди, реєстраційні дані автомобіля, 

адреси передачі та повернення предмета оренди вказані в акті прийому-передачі автомобіля. 

3.3. Юридичні особи вносять суму застави (далі, гарантійну суму) на розрахунковий рахунок Орендодавця або 

надають гарантійний лист про відшкодування збитків заподіяних під час експлуатації предмета оренди. Розмір 

гарантійної суми залежить від класу автомобіля, вказується в акті-прийомі передачі і підлягає поверненню 

Орендарю після повернення ним предмета оренди та виконання обов’язків згідно договору.  

 

4. ПОВНОВАЖЕННЯ СТОРІН 

4.1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ 

4.1.1.  Орендодавець, має усі повноваження і права, необхідні для укладання даного Договору, включаючи право 

здавати автомобіль в оренду. Цей Договір є юридично дійсним, обов'язковим для виконання Орендодавцем та 

Орендарем, і може бути примусово виконаний через суд при порушенні його умов. 

4.1.2.  Орендодавець має право власності на автомобіль, і гарантує, що автомобіль не обмежений заставою, 

боргами, арештом, чи іншими обмеженнями або претензіями з боку третіх осіб. 

4.1.3.  Орендодавець зобов'язується передати Орендарю автомобіль у технічно справному стані з відповідними 

документами на право користування ним (свідоцтво про реєстрацію автомобіля і поліс цивільно-правової 

відповідальності власників транспортних засобів). Факт передачі і стан автомобіля закріплюються в акті прийому-

передачі. 



4.1.4.  Орендодавець має право на відшкодування збитків від Орендаря у разі повернення автомобіля в неповній 

комплектності, а також втрати документації на автомобіль, або поверненні автомобіля з пошкодженим 

обладнанням, у розмірі суми необхідної для відновлення комплектності, зазначеної в додатку 1 до даного договору. 

4.1.5.  Орендодавець має право розірвати даний Договір і вимагати повернення автомобіля в разі, якщо Орендар 

порушує правила експлуатації автомобіля, не сплатив орендну плату за використання автомобіля, не дотримується 

умов даного Договору, а також з інших обставин, які є суттєвими і можуть в подальшому завдати шкоди 

Орендодавцю. У такому випадку Орендодавець в односторонньому порядку, без будь-якого попередження, має 

право вилучити предмет оренди не залежно від його місцезнаходження. Орендна плата за використані дні оренди в 

даному випадку Орендарю не повертаються. 

4.1.6.  Орендодавець має право відмовити Орендарю в продовженні дії Договору. 

4.1.7.  У разі не повернення автомобіля в день закінчення терміну оренди, Орендодавець залишає за собою право 

звертатися до відповідних органів із заявою про викрадення автомобіля, а факт не повернення автомобіля в день 

закінчення терміну оренди розцінюється як шахрайство з метою викрадення. 

 

4.2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ 

4.2.1.  Орендар зобов'язаний: 

- Прийняти автомобіль за актом прийому-передачі у термін, обумовлений сторонами даного Договору; 

- Перевірити загальний стан предмета оренди і в разі виявлення дефектів попередити про них Орендодавця; 

- Повернути предмет оренди по закінченню терміну оренди, зазначеному в акті прийому-передачі, в стані і 

комплектності, в якому автомобіль був прийнятий (з урахуванням нормального зносу). 

4.2.2.  Орендар, з моменту отримання автомобіля приймає на себе відповідальність за збереження автомобіля і 

зобов'язаний вживати необхідних заходів щодо запобігання втрати автомобіля в результаті викрадення, пожежі, 

псування деталей автомобіля тощо.  

4.2.3. Орендар зобов'язаний оплатити використання предмета оренди своєчасно і в повному обсязі. У разі 

продовження дії Договору розмір оплати за використання предмета оренди за попередній термін оренди не 

змінюється. 

4.2.4.  Орендар зобов'язаний не допускати керування автомобілем у стані алкогольного, наркотичного, 

токсичного сп'яніння, а також зобов'язаний дотримуватися правил дорожнього руху та інших вимог чинного 

законодавства України. 

4.2.5.  Орендар несе витрати, пов'язані з експлуатацією автомобіля (мийка автомобіля, заправка паливом, 

заправка рідиною для омивання скла, підкачкою шин, балансуванням коліс, стоянкою тощо). 

4.2.6. Орендар зобов'язаний забезпечити збереження автомобіля з моменту його отримання і до моменту його 

повернення Орендодавцю. Залишати автомобіль тільки на стоянках, що належним чином охороняються. 

4.2.7. Орендар зобов'язаний використовувати предмет оренди відповідно до його цільового призначення. 

Забороняється використання автомобіля у спортивних змаганнях, як знаряддя злочину, для буксирування інших 

транспортних засобів або пересування з причепом, в цілях навчання, чи перевезення пасажирів з метою отримання 

вигоди (у тому числі для послуг таксі). 

4.2.8. Орендар має першочергове право продовжити початковий термін оренди, заздалегідь повідомивши про це 

Орендодавця (але не пізніше ніж за добу до закінчення терміну дії цього Договору), узгодити новий термін 

використання предмета оренди, а також своєчасно оплатити його використання. Продовження дії Договору на 

додатковий термін оренди виконується у відповідності до діючих умов оренди. У разі несвоєчасного повідомлення 

Орендар не має переважного права на подальшу оренду автомобіля. Орендодавець в такому випадку має право 

надати в оренду інший автомобіль або відмовити в продовженні послуги оренди авто. 

4.2.9.  Орендар зобов'язаний повідомити про дострокове повернення предмета оренди і розірвання Договору в 

робочий час Орендодавця, але не менше ніж за 24 години до запланованого терміну повернення. При цьому 

Орендодавець робить перерахунок суми плати за використання предмета оренди з утриманням 35% від суми 

повернення за невикористані дні оренди. 

4.2.10. Орендар зобов'язаний негайно повідомити Орендодавця (не пізніше, ніж одна година з моменту виявлення 

факту) про втрату або зіпсування предмета оренди і діяти в таких випадках відповідно до чинного законодавства 

України, даного Договору та вказівок, отриманих від Орендодавця. У разі виявлення технічних несправностей під 

час використання автомобіля також повідомляти про це Орендодавця. 

4.2.11. У разі пошкодження предмета оренди Орендарю забороняється без погодження з Орендодавцем проводити 

розбирання та ремонт автомобіля, а також змінювати конструкцію і параметри автомобіля, окрім робіт необхідних 

для його транспортування. 

4.2.12. По закінченню дії Договору Орендар зобов'язаний повернути автомобіль в чистому вигляді і з кількістю 

палива в паливному баці, рівній зафіксованій при прийомі авто в акті прийому-передачі. 

 

5. УМОВИ ОРЕНДИ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ 

5.1. Орендар має право на використання автомобіля при дотриманні наступних умов: 

- Вік водія автомобіля не молодший 21 року; 

- Наявності дійсного водійського посвідчення відповідної категорії і стажем водіння не менше 2-х років. 

5.2. Орендар несе повну відповідальність і гарантує дотримання умов даного Договору у випадку передачі 

керування автомобілем третім особам, за умови зазначення їх в даному Договорі. Орендар не має права передавати 

управління автомобілем особам не вказаним у Договорі оренди транспортного засобу. 

5.3. Вартість послуг за даним Договором визначається, виходячи з тарифів, затверджених Орендодавцем, які 

діють на момент укладення Договору. Тарифи на прокат автомобіля включають в себе повне ТО і страхування 

(ОСЦПВ, КАСКО). Загальна вартість послуг вказуються в акті прийому-передачі автомобіля. 



5.4. При передачі автомобіля Орендарю, останній вносить 100% передоплату за оренду автомобіля на 

узгоджений термін та гарантійну суму, або надає гарантійний лист про відшкодування збитків заподіяних під час 

експлуатації предмета оренди. 

5.5.  Пробіг автомобіля на добу обмежений: 350 км. Перевищення пробігу для автомобілів економ і середнього 

класу оплачуються в розмірі 25 грн за кожні 10 км, для автомобілів бізнес класу, представницького класу і 

позашляховиків – 50 грн/км за кожні 10 км. 

5.6. Максимальна швидкість пересування для автомобілів економ і середнього класу - 120 км/год, для 

автомобілів бізнес класу, представницького класу і позашляховиків - 140 км/год. 

5.7. Орендар повертає автомобіль Орендодавцю по закінченню терміну оренди в справному технічному стані з 

урахуванням нормального зносу, що виник у період експлуатації. Під нормальним зносом автомобіля в даному 

Договорі розуміється зменшення вартості автомобіля, природний знос окремих вузлів і агрегатів в період 

знаходження автомобіля у використанні Орендарем, за умови належної його експлуатації, що виключає випадки, які 

заподіяли незапланований ремонт або відновлення автомобіля. 

5.8. У разі затримання Орендарем повернення предмета оренди в термін, зазначений в Договорі більш ніж на 4 

години без поважних причин, наступна доба враховується повністю і оплачуються Орендарем відповідно до тарифу, 

зазначеному в акті прийому-передачі автомобіля. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. Орендар 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, які знаходилися в автомобілі в період дії Договору, а також за 

збиток, нанесений їх багажу. 

6.2. У разі прострочення внесення оплати за використання предмета оренди Орендар зобов'язаний сплатити 

Орендодавцю пеню в розмірі 15% від вартості добової оренди автомобіля за кожен день прострочення 

(нараховується з наступної  неоплаченої доби). 

6.3. Орендар несе повну матеріальну відповідальність перед Орендодавцем за будь-який збиток, заподіяний 

предмету оренди, крадіжки автомобіля або його частин навіть за відсутності власної вини. 

6.4. У випадку нанесення шкоди предмету оренди внаслідок порушення правил його експлуатації або інших 

умисних або ненавмисних дій Орендаря; втрати комплектуючих або додаткового обладнання; пошкодження, 

викликані неякісними паливно-мастильними матеріалами і рідинами; пошкодженні покришок і колісних дисків, а 

також інших вузлів і агрегатів предмета оренди Орендар відшкодовує Орендодавцю заподіяну даними діями шкоду 

у повному обсязі. Розмір компенсації за втрату (пошкодження) комплектуючих елементів автомобіля вказується в 

акті прийому-передачі автомобіля і підлягає оплаті в день повернення автомобіля. Якщо розмір завданих збитків 

перевищує 50% вартості автомобіля, наданого в оренду, Орендар зобов'язується, крім компенсації збитків оплатити 

Орендодавцю штраф у розмірі 3% вартості такого автомобіля. Орендар, з вини якого, предмет оренди перебуватиме 

в ремонті, також зобов'язується відшкодувати Орендодавцю упущену вигоду, яка визначається сумою плати за 

користування автомобілем за кожну добу перебування предмета оренди в ремонті. Витрати на транспортування 

автомобіля до СТО Орендодавця або до іншого місця, вказаного Орендодавцем, несе Орендар. 

6.5. У разі виникнення ДТП, крадіжки та/або незаконних дій третіх осіб щодо автомобіля, Орендар повинен 

негайно повідомити про це Орендодавця, і в строк не пізніше 36 годин з моменту події надати Орендодавцю 

оригінали отриманих у відповідних державних органах документів (первинна довідка про ДТП, або довідка з ДАІ 

про крадіжку автомобіля, або довідка від правоохоронних органів про інші незаконні дії щодо автомобіля), які є 

необхідними для отримання Орендодавцем страхової компенсації.    
6.6. Орендар відшкодовує Орендодавцю завдані збитки повністю, коли збитки або їх частина, не 

компенсуються Договором страхування автомобіля, в тому числі у випадку керування автомобілем у стані 

алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, управлінні особою, яка не вказана в даному Договорі і не має 

водійського посвідчення, при грубому порушенні Орендарем Правил дорожнього руху, що стало причиною ДТП, 

використанні автомобіля у спортивних змаганнях, у випробуваннях, а також інших випадках передбачених 

Правилами страхування. 

6.7. Розмір збитку, нанесений предмету оренди, оцінюється на СТО Орендодавця. У разі незгоди Орендаря з 

сумою завданих збитків, він звертається в незалежне Бюро експертної оцінки транспортних засобів за власний 

рахунок. 

6.8. Орендар несе відповідальність за порушення Правил дорожнього руху та оплачує відповідні штрафи. 

6.9. Якщо Орендар своєчасно не виконує зобов'язання щодо повернення предмета оренди після закінчення 

терміну дії Договору або його дострокового розірвання, більше ніж дві доби, він зобов'язаний сплатити 

Орендодавцю штраф в розмірі подвійної плати за користування предметом прокату за весь час прострочення. 

 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. На момент підписання Договору, обумовлені в ньому терміни та умови, а також сам факт укладення 

Договору, не суперечать законодавству України. 

7.2. Будь-які спірні питання та розбіжності, що виникли у зв'язку з даним Договором, його тлумаченням, 

набранням чинності його положень або розірванням Договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів обох 

Сторін. Орендодавець і Орендар докладатимуть усіх зусиль для позитивного врегулювання питань, не відображених 

у цьому Договорі. 

7.3. Якщо Сторони не зможуть залагодити конфлікт або ліквідувати розбіжності, що виникли протягом одного 

місяця з моменту їх виникнення, то справа виноситься на розгляд Цивільного суду України, що має необхідну 

юрисдикцію приймати відповідні рішення на основі діючих положень Українського законодавства. Всі витрати, що 

стосуються слухання справи в суді оплачуються Стороною, яка звернулася до суду. 



7.4. Питання, які не відображені в Договорі, можуть бути обумовлені та документально оформлені у вигляді 

окремих письмових домовленостей сторін, які являються додатком до Договору і, таким чином, невід'ємною його 

частиною. 

7.5. Договір припиняє свою дію достроково у разі виникнення форс-мажорних обставин, коли виконання 

Договору стає неможливим незалежно від волі Сторін. 

7.6. Даний Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони, обидва екземпляри мають 

однакову юридичну силу.  

 

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
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