
ДОГОВІР  

                                                              найму (оренди) легкових автомобілів № 66-Ю/2019 

 

місто Київ                                                                                   11 грудня 2019 року 

 
НАЙМОДАВЕЦЬ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕВЕНКАРС", що є платником податків на 

загальних підставах, в особі директора  Безлюдька Данила Віталійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та  

НАЙМАЧ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "____", в особі  директора _____, який діє на підставі 

Статуту, з другої сторони, уклали цей договір  найму (оренди) легкових автомобілів (далі за текстом – договір, або договір найму) 

про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1.  Протягом  строку дії цього договору Наймодавець зобов'язується передавати Наймачеві за потребою  у користування за плату 

легкові автомобілі (далі за текстом - об’єкт оренди або автомобіль) на погоджений строк.  Марка (модель), реєстраційні дані 

автомобілів, які передаватимуться Наймачу протягом строку дії договору, вартість послуги, місце передачі та повернення, 

технічний стан автомобілів та інші характеристики зазначатимуться сторонами в акті приймання-передачі легкового автомобіля 

(далі за текстом – акт).  Акт складається і підписується сторонами на кожний автомобіль окремо. Всі акти, підписані сторонами 

протягом строку дії цього договору, є його невід’ємними частинами. Склад об’єкта оренди на момент його передачі Наймачу в 

користування фіксується сторонами  в акті. Разом з автомобілем Наймачу також передається майно (комплектуючі, обладнання), 

перелік якого зазначається в акті, вартість користування яким входить у вартість послуги користування автомобілем, а також 

комплект необхідних документів для експлуатації та/або керування автомобілем.   

1.2.  Цільове призначення об’єкта  оренди: автомобіль повинен використовуватися Наймачем для службових потреб при 

здійсненні господарської діяльності. Територія поїздок визначається адміністративно-територіальними межами України окрім 

території Луганської і Донецької областей та АР Крим. Заборонені поїздки в Чорнобильську зону відчуження. Наймач зобов’язаний 

використовувати автомобіль на дорогах загального користування із твердим покриттям.  

1.3. Підписанням цього Договору Наймодавець підтверджує, що він має всі майнові права на автомобілі, що передаватимуться по 

цьому договору. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ В ОРЕНДУ. ЗАСТАВА. 

2.1. При виникненні необхідності в оренді автомобіля Наймач зобов’язується завчасно надати Наймодавцю інформацію щодо марки 

(моделі)  автомобіля і строку користування ним. Наймодавець зобов’язується в найкоротший термін надати відповідь щодо наявності 

замовленого автомобіля або запропонувати аналогічний автомобіль у такому ж самому класі, та повідомити про вартість послуги і 

готовність до передачі автомобіля Наймачу. Замовлений Наймачем автомобіль передається останньому на підставі акту після внесення 

оплати за погоджений строк користування автомобілем та застави на підставі відповідних рахунків на оплату, якщо інше не буде 

погоджено сторонами. Якщо Наймач у погоджений з моменту оплати строк не забирає автомобіль та не повідомляє Наймодавця про 

інші дати передачі об’єкта оренди,  оплачений строк на інші дати не переноситься. Початок оренди, в даному випадку, обчислюється з 

дати, вказаної в акті.  

2.2.Реєстраційні дані автомобіля, дата, адреса передачі та повернення  автомобіля, вартість послуги  вказані в акті. Опис технічного 

стану перед переданням в оренду та повернення проводиться представниками обох сторін із внесенням відповідних даних в акт, та  

обов’язковим його підписанням  представниками обох сторін. 

2.3. Строк користування кожним автомобілем зазначається в акті. Сторони мають право погодити продовження строку користування 

автомобілем, склавши відповідний акт. 

2.4. При  замовленні автомобіля Наймачем обов’язковою умовою є внесення  застави (у безготівковій формі), розмір якої зазначається 

в акті приймання-передачі легкового автомобіля. В силу застави Наймодавець має право у разі невиконання Наймачем зобов’язання, 

забезпеченого заставою, одержати компенсацію за рахунок внесених Наймачем в якості застави грошових коштів.  Предмет застави:  

грошові кошти Наймача. Строком  застави є строк користування автомобілем, визначений в акті до цього договору.  

Заставою забезпечується зобов’язання Наймача перед Наймодавцем по договору оренди, а саме:  

 - по оплаті 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).   

- за повернення автомобіля після оренди 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. 

Юридичні особи суму застави перераховують на поточний рахунок Наймодавця. Після закінчення строку оренди і повернення 

автомобіля, а також виконання Наймачем всіх умов договору сума застави повертається останньому не пізніше наступного за днем 

підписання акту повернення автомобіля банківського дня у спосіб, яким така застава була внесена.  

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. 

        3.1. Обов’язки Наймодавця: 

3.1.1. Наймодавець зобов’язується передати Наймачу автомобіль  в технічно справному стані з відповідними документами на право 

управління та користування ним. Факт передачі і стан автомобіля зазначається в акті, який підписується уповноваженими 

представниками обох сторін. 

3.1.2. Наймодавець зобов’язаний відновлювати об’єкт оренди, а саме:  проводити технічне обслуговування, поточний та капітальний  

ремонт об’єкта оренди у своїй сервісній мережі, крім випадків коли ремонт автомобіля повинен бути виконаний за рахунок Страховика 

під час дії Договору. Технічне обслуговування та поточний ремонт  об’єкта  оренди може проводитись Наймачем за умови  письмового 

узгодження з Наймодавцем переліку таких робіт. 

3.1.3. При виявленні непридатності об’єкта  оренди до експлуатації не з вини Наймача, Наймодавець здійснює його заміну на інший 

автомобіль по класу та вартості, не нижче, ніж об’єкт оренди. Заміна здійснюється по акту протягом двох днів з моменту отримання 

відповідної вимоги від Наймача.  



3.1.4. Наймодавець зобов’язаний до передачі об’єкта оренди  Наймачеві застрахувати такий транспортний засіб від ризиків, які можуть 

виникнути в процесі експлуатації автомобіля (КАСКО), а також цивільно-правову відповідальність власників транспортних засобів 

порядку, передбаченому чинним законодавством України.  

3.1.5. Наймодавець зобов'язаний прийняти об’єкт оренди після закінчення строку оренди, підписавши відповідний акт. 

3.1.6. Наймодавець зобов'язаний після закінчення оренди передати Наймачу акт наданих послуг протягом 5 (п̓яти) календарних днів з 

дати надання послуг.  

3.1.7. Наймодавець зобов'язаний повернути Наймачу суму застави після закінчення строку користуваня автомобілем, вказаному в акті, 

при умові дотримання Наймачем всіх умов цього договору. 

3.2.  Права Наймодавця: 

3.2.1. Наймодавець має право на відшкодування збитків від Наймача у випадку повернення автомобіля після користування в неповній 

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

правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВВТЗ), ін..документів) на автомобіль, або повернення автомобіля з 

пошкодженим обладнанням, в розмірі суми, необхідної для відновлення комплектності, стану автомобіля, зазначеної в акті приймання-

передачі легкового автомобіля (п.4 акту), які Наймач зобов’язаний відшкодувати при поверненні автомобіля.  

3.2.2. Наймодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку та вимагати повернення автомобіля у випадку, якщо 

Наймач  порушує правила експлуатації автомобіля, не оплатив користування автомобілем, не дотримується умов цього Договору (в 

тому числі, знаходження автомобіля на заборонених територіях), у випадку повідомлення недостовірних даних 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 об’єкт оренди незалежно 

від його місця знаходження. Сума за невикористані дні оренди в такому випадку не повертається. 

3.2.3. Наймодавець має право відмовити Наймачу в продовженні Договору. 

3.3. Обов’язки Наймача: 

3.3.1. Прийняти замовлений автомобіль по акту в строк, обумовлений сторонами даного Договору, перевірити загальний стан об’єкта 

оренди і попередити Наймодавця в разі виявлення дефектів; повернути об’єкт оренди по закінченню строку, вказаному в  акті, в місці, 

стані та комплектності, в якому автомобіль був прийнятий (із врахуванням нормального зносу) з пробігом, який дозволено умовами 

договору. 

3.3.2. Наймач зобов’язаний внести заставу та оплатити користування об’єктом оренди своєчасно (до моменту підписання акту) і в 

повному обсязі, а також своєчасно повертати підписані примірникі документів, що стосуються цього договору: акти наданих послуг 

(до 15 числа місяця, наступного за звітним) , акти звірок розрахунків і т.і..  

3.3.3. Використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням. Наймачу забороняється використовувати автомобілі у спортивних 

змаганнях, автомобільних шоу, рекламних акціях, тест-драйвах, для буксирування будь-яких інших автомобілів чи пересування з 

причепом, в якості таксі, а також для навчання. 

3.3.4. Не допускати управління автомобілем водієм, який перебуває в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння,  або під 

впливом лікарських препаратів, що знижують  увагу та швидкість реакції. Куріння в салоні автомобіля заборонене (штраф у розмірі 

1500,00 грн.). 

3.3.5. Наймач несе витрати, пов’язані з експлуатацією автомобілів (мийка автомобілів, заправка паливом, заправка рідиною для 

омивання скла, підкачка шин, балансування коліс, стоянка та  інше) протягом періоду користування, зазначеному в акті. 

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

Наймодавцю.  Наймач зобов’язаний замикати транспортний засіб, а також застосовувати (включати) засоби проти викрадення при 

кожному, навіть короткостроковому, паркуванні автомобіля.  Не залишати без нагляду автомобіль, якщо замки або засоби проти 

викрадення не включені або несправні. Завжди зберігати документи на автомобіль при собі (поза транспортним засобом) та не 

залишати ключі і документи в автомобілі  навіть при короткостроковому паркуванні автомобіля. Залишати автомобіль тільки на 

стоянках (парковках), що охороняються. 

3.3.7. Наймач зобов’язаний негайно повідомити Наймодавця (не пізніше одного часу з моменту виявлення факту) про втрату чи 

пошкодження об’єкта оренди і діяти в таких випадках у відповідності з діючим законодавством України, цим Договором та 

вказівками, отриманими від Наймодавця. У випадку виявлення технічних несправностей в автомобілі під час користування ним також 

негайно повідомити про це Наймодавця. 

3.3.8. У випадку пошкодження об’єкта оренди Наймачу забороняється без згоди Наймодавця проводити розбирання та ремонт 

автомобіля, також змінювати конструкцію автомобіля, змінювати параметри виробника, крім робіт пов’язаних з необхідністю для його 

транспортування. Наймачу заборонено  робити тюнінг (внутрішній, зовнішній, технічний) автомобіля. У випадку порушення цієї 

умови, Наймач компенсує завдані Наймодавцю збитки (неякісний ремонт, зняття елементів тюнінгу). 

3.3.9. По закінченню періоду користування, вказаному в акті, або дострокове повернення автомобіля, або закінчення договору 

(дострокове розірвання договору) Наймач зобов’язаний повернути автомобіль в чистому вигляді  з кількістю палива в паливному баку, 

рівною кількості при прийманні автомобіля. Місце та час повернення автомобіля зазначено в акті. У випадку повернення автомобіля в 

іншому місці, ніж зазначено в акті, Наймач зобов’язується  компенсувати Наймодавцю  витрати по поверненню автомобіля  до 

місцезнаходження  Наймодавця, сума яких відображається в акті повернення автомобіля.  

3.3.10. Наймач зобов’язаний у випадку продовження строку користування автомобілем повідомити про це Наймодавця не пізніше 

одного робочого дня до закінчення строку користування, вказаного в акті, узгодити новий строк користування об’єктом  оренди та 

поновити відповідні документи, а саме: підписати новий акт, а також своєчасно оплатити користування об’єктом оренди. У випадку 

несвоєчасного повідомлення Наймодавця про продовження строку користування Наймач не має переважного права на подальшу 

оренду автомобіля. Наймодавець в такому випадку має право надати в оренду інший автомобіль або відмовити в подовженні послуги 

оренди автомобіля.  

3.3.11. Наймач має право на дострокове припинення договору (дострокове повернення автомобіля) у разі, якщо у нього відпала 

потреба у його використанні. В цьому разі,  Наймач зобов’язаний повідомити про дострокове повернення об’єкта оренди та розірвання 

Договору  у робочий час Наймодавця, не менше ніж за 24 години до запланованого терміну повернення. При цьому Наймодавець 

залишає за собою право здійснити перерахунок вартості наданої послуги одним із двох способів: 1) перерахунок здійснюється, 

виходячи з ціни добової оренди, яка встановлена Наймодавцем для періоду, впродовж якого Наймач фактично користувався 

автомобілем, з урахуванням діючого курсу долара США до гривні на дату перерахунку. Оплачена та невикористана сума за дні оренди 

при достроковому поверненні автомобіля повертається Наймачу з утриманням відповідної суми перерахунку з суми повернення. 2) 

Наймодавець повертає Наймачу суму оплачених та невикористаних днів оренди з утриманням 30 (тридцяти)% від суми повернення. 

3.3.12. Наймач підтверджує, що особа, яка підписала цей договір, акт приймання-передачі (повернення) автомобіля, уповноважена на 

це належним чином. 



3.3.13. Наймач зобов̓язаний розглянути отриманий від Наймодавця акт наданих послуг та/або акт звірки взаємних розрахунків 

протягом трьох днів та підписати їх, або у цей же строк надіслати Наймодавцю мотивовану відмову від підписання актів. У випадку 

неповернення Наймачем підписаних актів та ненадання ним мотивованої письмової відмови (заперечення) щодо наданих послуг до 10 

(десятого) числа наступного за розрахунковим місяцем, підписані Наймодавцем Акти вважаються рівнозначними Актів, підписаних 

представниками обох Сторін цього договору, а Послуги вважаються прийнятими Наймачем як вони є, та підлягають оплаті. Якщо 

період оренди припадає на останній день місяця, Наймодавцем складається акт на останній день такого місяця та на дату закінчення 

періоду оренди, вказаного в акті повернення автомобіля. Належним чином відправленими документами, що стосуються цього 

договору,   вважаються документи, передані  особисто уповноваженій особі Наймача, або надіслані поштою рекомендованим листом. 

3.4. Права Наймача: 

3.4.1.Наймач має право використовувати автомобіль цілодобово, тільки на території України з урахуванням умов п.п. 1.2. у 

відповідності з цим Договором. 

3.4.2.Наймач не має права на укладання договору піднайму. 

3.4.3.Наймач має право достроково розірвати діючий Договір, якщо переданий йому автомобіль має недоліки, які перешкоджають його 

використанню, що не були обговорені Наймодавцем при укладені Договору.  

3.4.4. Наймач, який належним чином виконував умови договору, має переважне право на укладення договору оренди на новий строк. 

4.УМОВИ  ОРЕНДИ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ. 

4.1. Автомобілем може керувати водій не молодше 21 року, що має дійсне посвідчення на право керування транспортним засобом 

відповідної категорії і стаж водіння не менше 2 років.  У випадку, якщо водій  Наймача не відповідатиме вимогам, визначеним цим 

пунктом щодо віку та стажу керування, такий Наймач несе повну матеріальну відповідальність за збереження автомобіля, включаючи 

всі збитки, які не відшкодовуються договором страхування. Наймач зобов’язується надати документи, що підтверджують вік та стаж 

водія. 

4.3. Вартість послуг за цим Договором  визначається, виходячи із тарифів, затверджених Наймодавцем, які діють на момент передання 

кожного автомобіля. Тарифи на оренду автомобіля включають в себе ПДВ, повне ТО та страхування.  Сума договору складається з 

усіх сум оплачених послуг користування автомобілями, переданими протягом строку дії цього договору на підставі актів. 

4.4. Форма оплати: безготівкова, попередня на підставі рахунка-фактури. Ціна за добу оренди вказується в акті приймання-передачі в 

гривні із зазначенням еквівалента в іноземній валюті (долар США). Сторони погодили, що при довгостроковому користуванні 

автомобілем  і внесення платежів періодами (щотижня, щомісяця) оплата за наступний строк оренди розраховується, виходячи з курсу 

долара США до української гривні, що діє на день надання кожного рахунку на оплату. 

4.5. Строк дії договору: даний договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2019 року  

і продовжується на наступний календарний рік за умови відсутності заперечень від сторін. 

4.5. Наймач повертає автомобілі Наймодавцю по закінченню кожного строку оренди, вказаному в актах до цього договору, якщо 

сторони не погодять продовження строку користування автомобілем, 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. 

4.6. У випадку затримання Наймачем повернення об’єкта оренди  у строки, вказані в акті, більше, ніж на 2 години без поважних 

причин, наступна доба враховується повністю і оплачується Наймачем відповідно до тарифу, вказаному в договорі та акті. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 

5.1. Наймач самостійно, за власний рахунок і в повному обсязі несе витрати, пов’язані зі шкодою, заподіяною майну, життю і здоров’ю 

пасажирів,  що знаходилися в автомобілі в період дії Договору найму (оренди), спричинену винними діями водія Наймача. 

5.2. Наймач несе повну або часткову матеріальну відповідальність перед Наймодавцем за будь-який збиток, спричинений 

пошкодженням автомобіля у випадках, встановлених цим договором. Під збитками розуміється втрати, яких Наймодавець зазнав у 

зв’язку зі знищенням, викраденням або пошкодженням предмету оренди або його окремих частин (деталей, комплектуючих), а також 

витрати, які Наймодавець мусить зробити для відновлення свого порушеного права. Розмір компенсацій за пошкодження окремих 

частин (деталей, комплектуючих) автомобіля, втрату документів зазначений в акті. 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 найму (оренди) та умов договору страхування ТЗ.  

Порушення зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне 

виконання). 

5.3 Якщо внаслідок дій Наймача, що призвели до збитків (у вигляді пошкодження автомобіля внаслідок ДТП, дій третіх осіб, 

викрадення, пожежі тощо), розмір яких перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків від вартості автомобіля,  і при обов’язковій умові 

дотримання і виконання всіх умов договору найму (оренди), Наймач несе відповідальність у розмірі суми застави і  штрафу, який  

дорівнює 10 (десяти) відсоткам від ринкової вартості пошкодженого транспортного засобу на дату події. 

5.4.  Якщо внаслідок дій Наймача, що призвели до збитків (у вигляді пошкодження автомобіля внаслідок ДТП, дій третіх осіб, 

викрадення, пожежі тощо), розмір яких не перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків від вартості автомобіля,  і при обов’язковій умові 

дотримання і виконання всіх умов договору прокату, Наймач несе відповідальність у розмірі суми застави. 

5.5.  У випадку, якщо Наймач не повідомив Наймодавця у встановлений термін 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 (п.5.3.). 

5.6. Наймач, з вини якого, предмет оренди знаходиться в ремонті, також зобов’язується відшкодувати Наймодавцю упущену вигоду,  

яка визначається сумою плати за користування автомобілем за кожну добу знаходження автомобіля в ремонті. У всіх випадках 

пошкодження транспортного засобу з вини Наймача, які потребують транспортування автомобіля до СТО, Наймачем також 

компенсуються такі витрати. 

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

автомобіля (незалежно від причин)  Наймач повинен негайно (не пізніше однієї години з моменту настання) повідомити про це 

Наймодавця, та у строк не пізніше 36 годин з моменту настання такої події надати Наймодавцю оригінали отриманих у 

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

довідку відповідного підрозділу поліції про крадіжку автомобіля,  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 

відбулися.  

5.8. Розмір збитку, нанесений Наймодавцю внаслідок пошкодження автомобіля,  встановлюється на СТО Наймодавця протягом 7 

(семи) календарних днів. У випадку незгоди Наймача з сумою нанесених збитків, він звертається до незалежної  експертної установи 

за власний рахунок. У випадку поломки автомобіля внаслідок ДТП, інших подій, що спричинили неможливість керування 

транспортним засобом,  транспортування автомобіля до місцезнаходження Наймодавця (Україна, м.Київ, вул. Ізюмська,5) 

здійснюється Наймачем за його рахунок. 

5.9. Водій Наймача несе відповідальність за порушення Правил дорожнього руху та сплачує відповідні штрафи. Водій Наймача 

зобов’язаний не перевищувати швидкісний режим руху понад встановлену  ПДД межу.  При систематичному порушенні швидкісного 

режиму (два і більше випадків) в/поза населених пунктів більше, ніж 150км/год.,  Наймач сплачує Наймодавцю  штраф в розмірі 

1500,00 грн. 

5.10. Якщо Наймач своєчасно не виконує обов’язки щодо повернення автомобіля  після закінчення строку дії Договору або його 

дострокового розірвання, більше, ніж дві доби, він зобов’язаний сплатити Наймодавцю неустойку у розмірі подвійної плати за 

користування предметом оренди за весь час прострочення. 

5.11. Застава не повертається (або повертається не в повному розмірі) у наступних випадках: відмови Наймача компенсувати завдані 

внаслідок користування автомобілем збитки (в т.ч. втрата комплектуючих); відповідно до п.п.3.2.2; якщо не виконуються п.п. 3.3.8., 

3.4.2., 5.6. цього Договору; за затримку внесення плати за користування автомобілем. 

5.12. 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. 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 судовому порядку. 

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 достроково у випадку виникнення форс-мажорних обставин, коли виконання договору стає неможливим 

незалежно від волі Сторін. 

6.4. Сторони погодилися, що даний договір, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються даного договору, є 

конфіденційними і не можуть передаватися (розголошуватися) третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони даного 

договору, крім випадків, коли таке передання (розголошення) пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання 

даного договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством 

України. 

6.5. Цей Договір складено в двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, мають однакову юридичну силу. 
6.6. ЗГОДА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. Своїм підписом у цьому Договорі Наймач та Наймодавець   надають один одному свою згоду на обробку 
персональних даних, вказаних у цьому Договору, а також персональних даних, володільцем / розпорядником яких є Наймач / Наймодавець, та які стають відомими 

Наймачу/Наймодавцю в рамках виконання умов Договору (мета обробки: реалізація договірних відносин, реалізація господарсько-правових, цивільно-правових, 

комерційних правовідносин, а також - відносин у сфері податкового та бухгалтерського обліку.). Обробка включає, але не обмежується: одержання, систематизацію, 

накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знищення, знеособлення, передача, поширення, блокування а також будь-які інші дії, пов’язані з 

обробкою персональних даних відповідно до мети. Наймач / Наймодавець надає свою згоду на обробку наступних персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, рік, 

місяць, дата і місце народження,  адреса, громадянство, контактна інформація (домашня(і) адреса(и), номери домашнього і мобільного телефонів, адреса електронної 

пошти та ін.., фотографії; відомості, що містяться в документах, що посвідчують особу, в тому числі паспортні дані, податковий номер, фотокопії паспортів, водійських 

посвідчень, службових посвідчень, інших особистих документів, будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються Наймачем/Наймодавцем при 
заповненні анкет,  а також дані, які можуть знадобитися Наймачеві/Наймодавцю у зв’язку із реалізацією мети обробки персональних даних.  Наймодавець / Наймач цим 

повідомляє про включення персональних даних, володільцем / розпорядником яких є Наймач / Наймодавець,  до відповідної бази персональних даних 

Наймача/Наймодавця 

6.7. Підписанням цього договору Наймач засвідчує, що він ознайомлений з Правилами прокату, розміщеними в мережі Інтернет за адресою: 

https://7cars.com.ua/rules_ua.pdf ; повністю  розуміє зміст Правил і цього Договору, значень термінів і всіх його умов; згоден із Правилами прокату і умовами Договору та 

зобов’язується виконувати  їх.  

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

НАЙМОДАВЕЦЬ НАЙМАЧ 

ТОВ "СЕВЕНКАРС" 

Код ЄДРПОУ: 40741815 

Місцезнаходження: 03039, м.Київ, вул..Ізюмська,5 

Фактична адреса: 03039, м.Київ, вул..Ізюмська,5  

р/р:  26004924417777 в АБ «УКРГАЗБАНК» 

МФО: 320478    

ІПН: 407418126504, витяг: 1626504505210 

Платник податку на прибуток на загальних підставах 

Директор 

 

________________ Безлюдько Д.В. 

м.п.            підпис 

ТОВ "_____" 

ЄДРПОУ:  

Місцезнаходження:  

п/р  в _____ МФО _____ 

Свідоцтво платника ПДВ _____ 

ІПН  
Своїм підписом посвідчую, що отримав повідомлення про включення 

інформації  
про мене до бази персональних даних з метою договірних відносин 

Директор 
 

______________________  

м.п.                          підпис 
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ТОВ «СЕВЕНКАРС» 
              Додаток  №1  є невід'ємною частиною договору  найму (оренди) легкових автомобілів  № ____-

Ю/2019 від ___.2019р.  

АКТ   

Приймання-передачі легкового автомобіля  

м.Київ                                                    

1. Цим актом підтверджується, що Наймодавець передав, а Наймач прийняв відповідно  до Договору  найму (оренди) легкових автомобілів № 

____-Ю/2019 від ___.2019 року наступний автомобіль: 

 

Автомобіль марки, моделі  

Державний реєстраційний  номер (2 шт.)  

Номер кузова  

 Вартість автомобіля  
2. Разом  з автомобілем передані Наймачу наступні  документи: 

  -   Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу:  серія _________ від  _____________ року.  

 -  Оригінал полісу страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів:  

Строк оренди (доба)  

Дата, час і місце передачі автомобіля: ________ 2019 р., ___:__, м.Київ, вул..Ізюмська,5 

__________________________________________ __________________________________________________ 

Дата, час і місце повернення автомобіля: __________  2019р., ___:__, м.Київ, вул..Ізюмська,5 

__________________________________________ __________________________________________________ 

Плата за одну добу оренди з ПДВ, грн. ,00  грн. 
Еквівалент плати за добу в доларах США ,00 дол..США 
Інші послуги:  грн. 
Інші послуги:  грн. 

 

Застава, грн.  Застава згідно з п.2.4. договору Всього з ПДВ, грн. Сплачено, грн. Борг, грн. 

   Сума     

3. Сторони підтверджують, що переданий Автомобіль знаходиться в справному технічному стані, пошкодження відсутні,  або відповідають 

переліку пошкоджень (вказані на звороті), а сам Автомобіль відповідає за якістю, зовнішнім виглядом і технічною характеристикою умовам 

Договору. 

4. Згідно з п.п.3.2.1. договору сторони дійшли згоди, що розміри компенсації за втрату чи пошкодження комплектуючих елементів 

автомобіля, які Наймач сплачує Наймодавцю при поверненні автомобіля з прокату, становлять такі суми: 

Втрата, пошкодження номерного знаку, реєстраційних документів 
на автомобіль 

3000-5000 грн. 
Будь-яке ушкодження  автомобільної шини (порізи, 
шишки) **:  

 

Втрата, пошкодження  ключа запалення * 4000 - 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 3000-7000 грн. 

Втрата  ключа балонного 200 грн. Будь-яке ушкодження колісного диску:  

Втрата  аптечки 300 грн.  металевий 1500 грн 

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

Пошкодження  обшивки салону автомобіля:  Подряпина, тріщина бамперу (без  вм’ятини) 3500 грн. 

 шкіряної обшивки 5000 - 20000 грн. Подряпина  капоту, кришки багажника 5200 грн 

 велюрової обшивки 3000 грн Подряпина крила, дверці, порогу (без  вм’ятини) 3500 грн. 

Компенсація вартості пошкодженої деталі кузову автомобіля  вартість деталі + Зчіс 1 деталі 3500 грн. 

включає  вартість такої деталі кузову та вартість її покраски покраска Втрата, пошкодження склоочисників * 1000 грн. 

Хімчистка салону 2500 грн. 
Вм'ятина    

Вартість подряпини + 

3000 грн. Втрата, пошкодження GPS-навігатора 3000 грн. 

Втрата полісу ОСЦПВВТЗ Штраф в розмірі страхового платежу, визначеного в такому полісі 

*  - 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.  

5. Пальне не включено до ціни оренди. При поверненні автомобіля з меншою кількістью палива, Наймач сплачує дозаправку, що розраховується з ціни, яка 

діяла на момент повернення автомобіля, але не нижче 30,00 грн.  за  1л. палива.   
6. Пробіг автомобіля на добу обмежений: 350 км., Загальный ліміт складає: ________ км, перевищення обмеження – автомобілі эконом класу 1$ за 10 км., автомобілі 

середнього класу 1,5$ за 10 км , автомобілі бізнес, мінівени та спорт класу 2$ за 10 км.,  представницького класу та позашляховики- 2,5$ за 10км. 

7.  Своїм підписом  Наймач підтверджує свою згоду зі станом автомобіля, що передається, а також погоджується з тим, що у разі завдання шкоди  
автомобілю (комплектуючим), Наймодавець має право вирахувати таку суму компенсації (п.4 акта) із застави. 

8. Наймач зобов’язаний повідомити про дострокове повернення предмета оренди та розірвання Договору  у робочий час Наймодавця, не менше ніж за 24 

 години до запланованого терміну повернення. При цьому Наймодавець робить перерахунок суми плати за користування предметом оренди з  
утриманням 30% від суми повернення.  

9. У випадку внесення  застави за допомогою платіжної банківської картки Наймач дає свою згоду на списання з його банківського рахунку суми  
завданих  збитків внаслідок користування автомобілем, зазначених в акті повернення автомобіля з оренди. 

10. Мають право керувати автомобілем:  

Наймодавець: ТОВ «СЕВЕНКАРС» 

________/ Безлюдько Д.В./ 

м.п.,  підпис     ПІБ  

         Наймач: ТОВ «___» 

        ____________/ ________./ 

          підпис   м.п.            ПІБ Наймача 

 



 

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ автомобіля в оренду  

до договору найму (оренди) легкових  автомобілів № ____-Ю/2019 від  _________  року 

м._____________    фактичний час передачі автомобіля: ____:____  «___»__________2019 року 
ОПИС ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЯ ПЕРЕД ОРЕНДОЮ  

 
 

Запасне колесо  Знак авар. зупинки  Аптечка  Бризговики  Сигналізація  Склоочисники  

Ковпаки  Вогнегасник  Домкрат  1 комплект ключів  Магнітола  ______________  

Інше: _____________________________________________________________________________________________________________________________  

Гальмівна система (знос, працездатність) Автопокришки (знос, пошкодження) Світло (лампи) Технічні рідини (рівень, стан) Склоочисники (стан) Контрольний заїзд Кондиціонер 

       

«_____»_________2019р. ________________ підпис ______________________(ПІБ)  Здійснив контроль технічного стану ТЗ. 

Наймодавець: 

Автомобіль передав ТОВ «СЕВЕНКАРС» 
 

_________/ Безлюдько Д.В./ 
м.п.,  підпис                            ПІБ 

Наймач: ТОВ «___» 
Автомобіль прийняв. 

З технічним станом автомобіля та наявністю комплектуючих погоджуюсь. 

____________/ ___________/ 
підпис         м.п.              ПІБ Наймач 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показники одометра, км 

 

Пальне, % 

 

Перелік пошкоджень: 
1 зчіс 

2 подряпина 

3 тріщина 

4 вм'ятина 

5 шишка 

6 скол 

7 лакове покриття 

8  

9  

Автомобіль передається у чистому вигляді:  Так  Ні  



 
 

АКТ ПОВЕРНЕННЯ автомобіля після оренди 
до договору найму  (оренди) легкового автомобіля _____-Ю/2019 від _________  року (є невід’ємною частиною договору оренди) 

 
м._____________    фактичний час повернення автомобіля: ____:____  «___»__________2019 року 

 
1. Цим актом підтверджується, що Наймач повернув, а Наймодавець прийняв відповідно  до Договору найму (оренди) легкових  автомобілів  ____-Ю/2019  від 

________  року  наступний автомобіль:     

 

Автомобіль марки, моделі  

Державний реєстраційний  номер (2 шт.)  

Номер кузова  

 Вартість автомобіля  
 

 

ОПИС ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЯ ПІСЛЯ ОРЕНДИ 

 

 
                

 
Гальмівна система (знос, працездатність) Автопокришки (знос, пошкодження) Світло (лампи) Технічні рідини (рівень, стан) Склоочисники (стан) Контрольний заїзд Кондиціонер 

       

«_____»__________2019р. ________________ підпис ______________________(ПІБ)  Здійснив контроль технічного стану ТЗ. 

 

 

 

 

 

Показники одометра, км 

 

Перепробіг *, % 

 

 Пробіг автомобіля на добу обмежений:350 км. 

Перевищення обмеження:  
- 1,0$ за 10 км. автомобілі економ класу;  

- 1,5$ за 10 км. автомобілі середнього класу;  

- 2,0$ за 10 км. автомобілі бізнес класу;  
- 2,5$ за 10 км представницького класу; 

2,5$ за 10 км  позашляховики. 

Пальне**, % 
 Автомобіль повертається у чистому вигляді:  Так  Ні  

Перелік інших пошкоджень  виявлених після прокату, а також інших витрат, пов’язаних з експлуатацією автомобіля: Розмір  

компенсації грн. 

a.   

b.   

c.   

d.   

2. Сума завданих збитків та компенсації за період користування автомобілем:  

 

Наймодавець: автомобіль прийняв 

ТОВ «СЕВЕНКАРС» 
 

 

 

__________________/ Безлюдько Д.В./ 
м.п.,   підпис                         ПІБ 

 

Наймач:  ТОВ «___» 

автомобіль передав. 

Я погоджуюсь з описом стану автомобіля після оренди та зобов’язуюсь 

оплатити (за наявності) всі витрати, що витікають з цього періоду. 

 

______________/    ______/ 

підпис     м.п.                       ПІБ Наймача 


