
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 

місто Дніпро                                                                           15 листопада 2022 року 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРШЕРИНГ 

СОЛЬЮШИНЗ» (надалі іменується «Виконавець»), в особі директора 

Самарської Олени Вікторівни, яка діє на підставі Статуту, пропонує 

необмеженому колу фізичних осіб (надалі іменується «Замовник»), укласти 

договір про надання послуг (надалі «Договір»). 

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу 

України, та його умови є однакові для всіх Замовників. 

Договір є змішаним, оскільки містить у собі умови кількох видів договорів. 

1. Терміни та загальні положення 

Виконавець – юридична особа або фізична особа - підприємець, яка надає 

послуги з прокату легкових автомобілів та послуги з оформленню замовлення, 

бронюванню послуги прокату автомобілів на сайті. 

Замовник – фізична особа, яка дала згоду з умовами даного Договору з метою 

отримати послуги з прокату автомобіля, підписки на автомобіль, та/або 

резервування та оплати бронювання, прокату автомобіля та інших послуг у 

відповідності з умовами даного Договору. Замовник проводить замовлення на 

сайті та/або по email особисто та для себе. 

Сторони – Замовник та Виконавець при обопільному згадуванні. 

Власник – юридична або фізична особа, що є власником або розпорядником 

легкового автомобіля, який буде передаватися в прокат Замовнику, на основі 

замовлення, що було зроблено Замовником. Власником може виступати, як 

Виконавець, так і третя особа. 

Послуги – надана Виконавцем можливість резервування Замовником послуги з 

прокату легкового автомобіля через Інтернет-сайти та інші консультаційно-

інформаційні послуги. 

Підписка на авто – прокат автомобіля, що включає комплекс обслуговування 

авто, підмінного автомобіля, підтримки, відшкодування страховки, який 

надається на визначений термін, а по закінченні терміну Замовник має 

першочергове право, але не обовʼязок на придбання автомобіля у власність за 

раніше обумовленою ціною. 

Акт приймання-передачі – документ, котрий оформлюється при отриманні 

автомобіля у прокат та є документом про приймання автомобіля Замовником у 

прокат.  

Інтернет-сайт – сукупність даних про послугу, Виконавця, що містяться на 

сервері та представлені в мережі Інтернет за наступною електронною адресою: 

subscription.getmancar.com  

https://subscription.getmancar.com/


2. Предмет Договору 

2.1. За даним Договором Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе 

зобовʼязання надавати послуги з оформлення замовлень на прокат, підписку 

легкових автомобілів через Інтернет-сайт, email, супроводжувати виконання 

договору. 

2.2. Послуга вважається наданою Виконавцем та отримана Замовником у 

повному обсязі з моменту отримання Замовником можливості оформлення 

замовлень на прокат легкового автомобіля, підписку автомобіля за допомогою 

Інтернет-сайту, email.  

2.3. Замовник підтверджує достовірність даних про себе зазначених ним у Заяві 

про приєднання до Умов та Правил надання послуг. 

3. Вартість послуг та порядок розрахунків 

3.1. Послуги Виконавця є платними та оплачуються Замовником у розмірах та в 

терміни, які зазначаються Виконавцем в електронному листі, яке Виконавець 

надсилає Замовнику, а також в Акті приймання-передачі.  

3.2. Оплата за даним Договором здійснюється у гривнях шляхом прямого 

банківського переказу на рахунок Виконавця, згідно умов пункту 3.1. даного 

Договору. 

4. Права та обов’язки сторін 

4.1. Виконавець зобов’язується: 

• Надавати Послуги, що передбачені даним Договором; 

• Надавати консультації з питань користування Інтернет-сайтом та 

оформлення замовлень; 

• Забезпечити надання підмінного легкового автомобіль на період 

непрацездатності автомобіля взятого Замовником у прокат, підписку, що 

був організований на підставі даного Договору; 

• Підтримувати працездатність, періодичне та поточне технічне 

обслуговування, автомобіля взятого Замовником у прокат на підставі 

даного Договору 

• Організувати та забезпечити автомобіль страхуванням по програмі 

КАСКО (або самостійно нести відповідальність перед Замовником за 

можливе пошкодження Автомобіля в розмірі не більшому оціночній 

вартості Автомобіля Замовника, яка зазначається Сторонами в Акті 

приймання - передачі ) та ОСАЦВ на визначених умовах. 

4.2. Виконавець має право: 

• Відмовити у наданні послуг у зв’язку з неналежним виконанням 

Замовником своїх обов’язків за даним Договором. 

• Відмовити у наданні послуг у зв’язку із жорсткими порушеннями з боку  

Замовника: управління транспортним засобом у стані алкогольного, 

наркотичного та/або іншого сп’яніння, передача управління 

транспортного засобу іншій особі, шахрайство, тощо. 



• Відмовити Замовнику у сплаті відшкодування за пошкодження 

Автомобіля у будь-якому з випадків зазначених у пунктах 5.4.-5.5. 

даного Договору.  

4.3. Замовник зобов’язується: 

• Дотримуватись умов даного Договору. 

• Прийняти легковий автомобіль шляхом підписання Акту приймання-

передачі автомобіля. 

• Використовувати автомобіль виключно для задоволення власних 

особистих потреб. 

• Не передавати право керування автомобілем іншим особам. 

• Не проводити ремонтних та/або інших робіт, які передбачають втручання 

у механізми автомобіля. 

• Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату послуг Виконавця. 

• У разі пошкодження Автомобіля, негайно повідомити про це Виконавця 

та здійснити доплату Виконавцю в узгодженому окремо Сторонами 

розмірі за подальші організацію та забезпечення Виконавцем Автомобіля 

страхуванням по програмі КАСКО (чи самостійну відповідальність 

Виконавця за можливі подальші пошкодження) після першого 

пошкодження Автомобіля. 

4.4. Замовник має право: 

• Вимагати від Виконавця надання Послуг у відповідності з умовами цього 

Договору. 

• Вимагати надання підмінного легкового автомобіля у разі 

непрацездатності взятого Замовником у прокат автомобіля виключно на час 

відновлення його працездатності. 

• У разі належного виконання Замовником його обов’язків за даним 

Договором, Замовник має першочергове право купівлі Автомобіля, яким він 

користався за даним Договором. 

5. Відповідність Сторін та порядок вирішення суперечок 

5.1. Усі суперечності які можуть виникнути з даного Договору або у зв’язку з 

його виконанням Сторони вирішуватимуть шляхом переговорів. 

5.2. У випадку, якщо Сторони не можуть досягти згоди з суперечливих питань 

шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку у 

відповідності з чинним законодавством України. 

5.3. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються 

чинним законодавством України. 

5.4. Шкода не підлягає відшкодуванню Виконавцем або залученою Виконавцем 

страховою компанією у випадку завдання шкоди внаслідок та/або під час:  

• Навмисних дій (бездіяльності) Замовника, члена його родини, довіреної 

особи Замовника. 

• Самогубства Замовника, члена його родини, довіреної особи Замовника з 

використанням Автомобіля. 



• Пожежі або вибуху при зберіганні, завантаженні, вивантаженні або 

транспортуванні боєприпасів, палива, вибухонебезпечних речовин. 

• Використання Автомобіля, технічний стан якого не відповідає вимогам 

розділу 31 Правил дорожнього руху України та/або вимогам заводу - 

виробника Автомобіля. 

• Управління Автомобіля особою відмінною від Замовника. 

• Корозії, гниття, інших природних процесів і властивостей матеріалів, що 

використовуються в Автомобілі. 

• Заводського браку Автомобіля та/або його комлектуючих частин. 

• Буксирування Автомобіля з порушенням Правил дорожнього руху 

України. 

• Використання автомобіля для навчальної їзди, у якості таксі, карети 

швидкої допомоги, на умовах прокату, лізингу, оренди, позики, тест-драйву, 

або на інших спеціальних умовах, якщо на такі умови не давався попередній 

письмовий дозвіл Виконавця.  

• Втрати автомобіля внаслідок незаконного заволодіння (набуття права на 

майно) шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), шляхом 

вимагання (здирництва), внаслідок незаконного заволодіння автомобілем 

разом з ключами, та/або реєстраційними документами, та/або ключами чи 

пультами від засобів проти угону/викрадення, що були залишені у цьому 

Автомобілі, в тому числі всіх видів викрадення та незаконного заволодіння. 

• Арешту чи конфіскації автомобіля правоохоронними, митними або 

податковими органами.  

• Незаконного ввезення автомобіля на територію України та/або 

незаконного перебування автомобіля на території України.  

• Обробки теплом, вогнем або іншим термічним впливом на транспортний 

засіб (сушка, зварювання, гаряча обробка тощо).  

• Перевезення автомобіля всіма видами транспорту, 

розвантаження/завантаження з/на інший транспортний засіб (у тому числі 

державними чи комунальними службами за неправильне паркування).  

• Участі у офіційних та неофіційних змаганнях (у тому числі спортивних).  

• Захоплення автомобіля третіми особами, добровільно допущеними 

Замовником або його довіреною особою, в т. ч. водієм, представником до 

салону автомобіля.  

• Пошкодження автомобіля його пасажирами, вантажем та/або майном, що 

знаходиться в салоні автомобіля, в тому числі, але невиключно, через 

недбале використання вогню, куріння, перевезення/знаходження тварин в 

салоні автомобіля.  

• Воєнних дій, військових заходів, громадянської війни, громадських 

заворушень, конфіскації, арешту, знищення чи пошкодження за 

вимогою/розпорядженням військової чи цивільної влади.  

• Революції, заколоту, повстання, страйку, путчу, масових заворушень, 

терористичного акту. 

• Ядерного інциденту, впливу іонізуючого випромінювання, 

радіоактивного або хімічного забруднення, внаслідок чого неможлива 

експлуатація автомобіля. 

• Воєнних дій.  

• Подій, що сталися на тимчасово окупованих територіях України, 

територіях проведення антитерористичних операцій та операцій Об’єднаних 

сил. 



• Пошкодження скла, дзеркал, шин автомобіля. 

• Відсутності доплати Замовником Виконавцю за забезпечення 

страхування по програмі КАСКО (чи самостійну відповідальність 

Виконавця за можливі подальші пошкодження) пошкоджень, які виникли 

після першого пошкодження Автомобіля. 

5.5. Окрім визначеного пунктом 5.4. даного Договору відшкодуванню також не 

підлягають:                                                                                                                    

5.5.1. Витрати Замовника по зняттю транспортного засобу з обліку, залучення 

експертів, проведення експертизи, оплату евакуаторів, стоянок, отримання 

довідок компетентних органів, вартість проїзду, часу, втраченої вигоди.             

5.5.2. Збитки у разі пошкодження (знищення) шин та дисків автомобіля, якщо не 

трапилось інших пошкоджень автомобіля, а також збитки внаслідок крадіжки 

коліс, включаючи запасні, та ковпаків до них, тентованих частин кузова ТЗ, 

склоочисників (двірників), антен, емблем, реєстраційних знаків ТЗ, будь-якого 

майна в салоні або кузові ТЗ.  

5.5.3. Збитки, викликані поломкою, відмовою, виходом із ладу деталей, вузлів і 

агрегатів автомобіля внаслідок його експлуатації, зносу, браку, у тому числі 

внаслідок попадання у внутрішні порожнини агрегатів сторонніх предметів і 

речовин (гідроудар тощо) або залиття акумуляторної батареї (якщо це 

електромобіль), а також викликані пошкодженнями та поломками автомобіля, 

усунення яких та їх наслідків передбачено гарантійними зобов’язаннями 

виробника. 

5.5.4. Збитки внаслідок втрати товарної вартості автомобіля. 

5.5.5. Збитки, викликані пошкодженням скляних поверхонь автомобіля (сколи 

без утворення тріщин або з тріщинами до 5 сантиметрів включно) та 

лакофарбового покриття (ЛФП) автомобіля внаслідок звичайної експлуатації 

(сколи ЛФП діаметром до 5 (п’яти) сантиметрів включно, подряпини, отримані 

під час миття ТЗ, зміна кольору ЛФП внаслідок дії сонячного проміння, 

потрапляння на поверхню ЛФП паливно-мастильних матеріалів, складових 

дорожнього покриття, смол, інших подібних матеріалів). 

5.5.6. Збитки, що виникли внаслідок невжиття Замовником та/або його 

довіреною особою, представником заходів щодо попередження самовільного 

руху автомобіля.  

5.5.7. Збитки, спричинені нестандартним (нештатним) додатковим обладнанням.  

5.5.8. Витрати на заміну витратних та заправних матеріалів, рідин, газів, 

гальмівних колодок, вартості обладнання, що знаходиться в автомобілі. 

5.5.9. Збитки, викликані викраденням або пошкодженням деталей та/або 

художнього оформлення зовнішнього тюнінгу автомобіля. 

5.5.10. Витрати на ремонту на фірмовому СТО, вартість пересилання запасних 

частин, тощо. 



5.5.11. Непрямі збитки всіх видів (штрафи, втрачену вигоду, простій, банківське 

обслуговування, моральні збитки, витрати на експрес-доставку деталей тощо).  

5.6. За обопільною згодою Сторін, розмір шкоди завданої Автомобілю 

визначатиметься, згідно звіту оцінювача Парфьонова Олександра 

Олександровича (свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів 

ФДМУ № 1963 від 19 серпня 2002 року) або експерта - товарознавця Крутінь 

Володимира  Ігоровича (свідоцтво Центральної експертно - кваліфікаційної 

комісії Міністерства юстиції України № 1382 від 30 жовтня 2009 року).  

6. Строк дії Договору 

6.1. Даний Договір вступає в силу з моменту акцепту оферти Замовником і діє 

до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором або до його 

дострокового припинення, відповідно до умов визначених пунктами 6.2. - 6.4. 

даного Договору.  

6.2. У разі дострокового припинення Договору Замовник проводить оплату за 

весь період користування автомобілем до моменту повернення автомобіля за 

актом приймання - передачі (повернення).  

6.3. Будь-яка зі Сторін має право достроково припинити дію даного Договору 

попередивши про свій намір іншу сторону не пізніше ніж за сім діб, при цьому 

всі проведенні Замовником платежі поверненню не підлягають.  

6.4. У разі прострочення Заявником сплати будь-якого платежу за даним 

Договором більше ніж на 7 (сім) календарних днів, Виконавець має право 

припинити дію даного Договору в односторонньому порядку в будь-який час, 

при цьому всі здійсненні Замовником платежі поверненню не підлягають.  

7. Реквізити 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Каршеринг Сольюшинз» 

пр. 63, пр. О. Поля, 84, м. Дніпро, 49000 

15 листопада 2022 року 

Директор  

Олена Самарська 
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