
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ  

З НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ ВЕЛОСИПЕДІВ ТА ЕЛЕКТРОСАМОКАТІВ  

 

 

Суб`єкт підприємницької діяльності – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДАНИЛІВ Ярина 

Русланівна, РНОКПП: 3661804908, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14.05.2021, номер запису: 

2001190000000043564,  

 

іменована надалі – «Наймодавець», з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, яка приєднається до 

цього договору шляхом укладення договору приєднання, у спосіб визначений даним Договором, 

іменована надалі - «Наймач», з іншої сторони, надалі - «Сторони», відповідно до вимог ст. ст. 633, 

641 Цивільного кодексу України, уклали даний Договір про таке: 

 

1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ 

1.1. Договір публічної оферти з надання послуг прокату велосипедів та електросамокатів – це 

договір, відповідно до якого Наймодавець бере на себе обов'язок здійснювати надання послуг з 

прокату велосипедів та електросамокатів кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього 

договору встановлюються однаковими для всіх Наймачів. Наймодавець не має права надавати 

переваги одному Наймачеві перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не 

встановлено законом. Наймодавець не має права відмовитися від укладення цього договору за 

наявності у нього можливостей надання Наймачеві  відповідних послуг. 

1.2. Договір приєднання до Договору публічної оферти з надання послуг прокату велосипедів 

та електросамокатів – це договір, умови якого встановлені Наймодавцем у Договорі публічної 

оферти з надання послуг прокату велосипедів та електросамокатів, який може бути укладений лише 

шляхом приєднання Наймача до запропонованого Договору публічної оферти в цілому в разі 

вчинення Наймачем дій, які свідчать про її акцепт, а саме через оплату послуг прокату велосипедів 

та електросамокатів. Наймач не може запропонувати свої умови договору. 

1.3. Момент укладення договору приєднання до Договору публічної оферти з надання послуг 

прокату велосипедів та електросамокатів – це момент здійснення Наймачем оплати послуг 

прокату велосипедів та електросамокатів. 

1.4. Правила прокату велосипедів та електросамокатів – невід’ємна частина Договору публічної 

оферти з надання послуг прокату велосипедів та електросамокатів, що є обов’язковими для 

Наймача при користуванні послугами та викладені у пунктах прокату Туристичного комплексу 

«Буковель» та на Сайтах. 

1.5. Наймач – будь-яка фізична особа, що акцептувала публічну оферту – уклала з Наймодавцем 

договір на умовах, що містяться в Договорі публічної оферти з надання послуг прокату велосипедів 

та електросамокатів.  

1.6. Велосипеди та електросамокати – велосипеди та електросамокати, що належать Наймодавцеві 

та надаються Наймачам у тимчасове користування з метою проведення дозвілля у літній період на 

території Туристичного комплексу «Буковель», с. Поляниця, Надвірнянський район, Івано-

Франківська область. 

1.7. Сайти – www.irent.bukovel.net, www.bukovel.com, www.bukovel24.com.  

1.8. Місце надання послуг - територія Туристичного комплексу «Буковель», с. Поляниця, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. За цим Договором публічної оферти з надання послуг прокату велосипедів та електросамокатів, 

надалі – «Договір», Наймодавець зобов`язується надати Наймачу у тимчасове платне користування 

велосипеди чи електросамокати, вказані Наймачем відповідно до замовлення, для проведення 

дозвілля у літній період на території Туристичного комплексу «Буковель», с. Поляниця, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область, а Наймач зобов’язується прийняти ці 

http://www.bukovel24.com/


велосипеди чи електросамокати для користування на умовах, визначених Договором та здійснити 

оплату послуг прокату велосипедів чи електросамокатів. 

Наймодавець надає Наймачу у тимчасове платне користування велосипеди та електросамокати на 

підставі абз. 1 п. 2.1. Договору, дотримуючись норм чинного законодавства України (у тому числі 

Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236), встановлених 

обмежувальних протиепідемічних заходів, враховуючи рівень епідемічної небезпеки поширення 

COVID-19 в Івано-Франківській області. 

2.2. Велосипеди чи електросамокати обираються Наймачем із запропонованого наявного переліку 

велосипедів та електросамокатів Наймодавця. 

2.3. Цільове призначення – велосипеди та електросамокати повинні використовуватися Наймачем 

для катання виключно на відведених велосипедних доріжках Туристичного комплексу «Буковель» 

за адресою: с. Поляниця, Надвірнянський район, Івано-Франківська область. 

2.4. Здійснюючи оплату послуг з прокату велосипедів та електросамокатів, Наймач беззастережно 

підтверджує, що він: 

2.4.1. володіє мовою на рівні, достатньому для прочитання і усвідомлення змісту і значення умов 

Договору; 

2.4.2. усвідомлює значення і сенс зазначеного документа, згоден з його змістом і приймає його 

умови без будь-яких застережень та вилучень і зобов'язується виконувати встановлені ним вимоги; 

2.5. З моменту укладення договору приєднання шляхом здійснення Наймачем оплати послуг 

прокату велосипедів та електросамокатів Наймодавець та Наймач набувають усіх прав та обов’язків 

передбачених цим Договором. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПРЕДМЕТУ ПРОКАТУ. УМОВИ ПРОКАТУ 

3.1. Отримання велосипедів та електросамокатів здійснюється Наймачами у визначених 

Наймодавцем пунктах прокату Туристичного комплексу «Буковель» за адресою: с. Поляниця, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область. 

3.2. Право користування предметом прокату у Наймача настає після виконання ним таких умов: 

- здійснення оплати за послуги прокату;  

- внесення застави, як забезпечення виконання зобов’язань по цьому Договору; 

- ідентифікації особи Наймача; 

- дотримання Наймачем встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів, враховуючи 

рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Івано-Франківській області, виконання 

Наймачем норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 (зі змінами 

станом на дату отримання велосипедів та електросамокатів). 

Підтвердження та ідентифікація особи Наймача здійснюється шляхом внесення даних Наймачем 

(правильність, достовірність внесення таких даних гарантує Наймач), і підтвердження цих даних 

шляхом вчинення підпису Наймачем на відповідній накладній видачі та/або здійснення оплати за 

послуги прокату.  

3.3. Наймодавець також вважається таким, що уклав Договір приєднання у випадку його 

ідентифікації, погодження з умовами Договору та здійснення оплати послуг з прокату велосипедів 

та електросамокатів через платіжну систему. 

3.4. Велосипеди та електросамокати передаються Наймачу після укладення договору приєднання, 

шляхом визначеним даним Договором. 

3.5. Місце передання та повернення велосипедів та електросамокатів – пункт прокату на території 

Туристичного комплексу «Буковель».  

3.6. Приймання-передача велосипедів та електросамокатів підтверджується відповідною накладною 

видачі та накладною повернення. 

3.7. При переданні велосипедів та електросамокатів в прокат Наймодавцем проводиться огляд 

технічного стану предмету прокату, наявності пошкоджень. Справність велосипедів чи 

електросамокатів, що є предметом прокату перевіряються Наймачем в присутності Наймодавця. 

Підписанням відповідної накладної видачі Наймач підтверджує, що отримав у користування 

велосипеди чи електросамокати в належному технічному стані, без ознак пошкоджень. Після 

отримання велосипедів чи електросамокатів в прокат претензії з боку Наймача щодо наявних 

помітних дефектів не приймаються.  



3.8. Вибір велосипедів та електросамокатів із наявних у Наймодавця здійснюється Наймачем 

самостійно, шляхом заповнення анкети з особистими даними за допомогою спеціальних терміналів, 

встановлених у пунктах прокату або на Сайті. Наймач здійснює вибір типу категорії предмету 

прокату та вносить особисті дані: прізвище, ім’я, по батькові, номер мобільного телефону.  

3.9. За наслідки, що виникли в результаті подання Наймачем при здійсненні оформлення 

замовлення некоректної, неправдивої, помилкової, неповної чи будь-якої іншої інформації, яка не 

відповідає дійсності та/або будь-яким чином може вплинути на якість наданих послуг з прокату та в 

тому числі  якість користування предметом прокату, повну відповідальність несе Наймач.  

3.10. Строк прокату велосипедів та електросамокатів обраховується годинами. Кожна неповна 

година користування велосипедами та електросамокатами вважається за повну годину прокату. 

3.11. Після закінчення строку прокату Наймач повинен повернути взяті на прокат велосипеди та 

електросамокати у справному стані (з урахуванням зносу за період користування). 

3.12. Велосипеди та електросамокати повинні бути повернуті Наймачем у пункт прокату 

Туристичного комплексу «Буковель» протягом поточного календарного дня, за який здійснено 

оплату, але не пізніше, ніж за 30 (тридцять) хвилин до закінчення роботи пункту прокату, у якому 

Наймач отримав у користування велосипеди та електросамокати.  

З графіком роботи пункту прокату Наймач повинен ознайомитися у пункті прокату Туристичного 

комплексу «Буковель» під час отримання у користування велосипеди та електросамокати. 

У випадку прострочення Наймачем повернення велосипедів та електросамокатів до вказаного часу, 

кожна наступна година після такого прострочення враховується повністю і оплачується Наймачем 

відповідно до тарифів, затверджених Наймодавцем. 

3.13. У випадку придбання Наймачем послуг прокату велосипедів та електросамокатів на строк 

більше одного календарного дня, велосипеди та електросамокати, що є предметом прокату 

повертається у відповідну годину останнього дня користування. В даному випадку Наймач 

самостійно зберігає велосипеди та електросамокати протягом строку користування та несе всі 

витрати по’вязані з його зберіганням. 

3.14. При поверненні Наймачем велосипедів та електросамокатів в пункті прокату у присутності 

останнього здійснюється перевірка справності предметів прокату, їх зовнішнього вигляду,  

наявності чи відсутності пошкоджень. У разі виявлення пошкоджень та/або несправностей 

велосипедів та електросамокатів, працівником пункту прокату складається акт про виявлені 

пошкодження предмету прокату у двох примірниках – для Наймодавця та Наймача. Наймач 

зобов’язується відшкодувати Наймодавцю збитки, пов’язані з пошкодженням велосипедів та 

електросамокатів в повному обсязі. 

 

4.ОПЛАТА 

4.1. Вартість послуг прокату велосипедів та електросамокатів визначається згідно з тарифами, 

затвердженими Наймодавцем відповідно до прейскуранту цін. Тарифи є доступними для загального 

ознайомлення та викладені на Сайтах і у касах прокатних пунктів Туристичного комплексу 

«Буковель». 

4.2. Оплата послуг з прокату велосипедів та електросамокатів здійснюється на умовах 100% 

попередньої оплати за весь час користування відповідними предметами прокату згідно з діючими 

тарифами Наймодавця. 

Оплата здійснюється Наймачем шляхом безготівкового перерахування коштів за допомогою 

платіжної системи на Сайті або безпосередньо у касах прокатних пунктах Туристичного комплексу  

«Буковель» у безготівковій та або готівковій формі. 

4.3. Грошовою одиницею оплати є національна валюта України – українська гривня (грн.) 

4.4. Оплата замовлених послуг підтверджує ознайомлення Наймача з Правилами прокату 

велосипедів та електросамокатів та є укладенням Наймачем з Наймодавцем договору приєднання на 

замовлені й оплачені послуги прокату велосипедів та електросамокатів. 

4.5. Наймодавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги з прокату 

велосипедів та електросамокатів. Інформацію про такі зміни Наймодавець оприлюднює на Сайті та 

у пунктах прокату Туристичного комплексу «Буковель».  

4.6. Оплачені послуги прокату велосипедів та електросамокатів не можуть бути передані та 

використані третіми особами. 



4.7. Кошти, сплачені наймачем за прокат велосипедів та електросамокатів, в зв’язку з його 

достроковим поверненням та/або невикористанням незалежно від причин поверненню не 

підлягають та зараховується Наймодавцем  в якості штрафу  за невиконання Наймачем умов 

Договору. 

 

5. ЗАСТАВА ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

5.1. В силу застави Наймодавець має право у разі невиконання Наймачем зобов’язання, 

забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок внесених Наймачем в якості застави 

грошових коштів. 

5.2. Предмет застави: грошові кошти Наймача.  

5.3. Строком застави є строк фактичного користування предметом прокату.  

5.4. Заставою забезпечується зобов’язання Наймача перед Наймодавцем по договору прокату, а 

саме:  5.4.1. По оплаті послуг користування предметом прокату. У випадку прострочення 

повернення велосипедів чи електросамокатів або продовження строку користування за умови 

повідомлення Наймодавця і за його згодою, плата за користування утримується із суми застави, але 

не більше, ніж за 1 (одну) добу (24 години). Наступний період користування велосипедами та 

електросамокатами оплачується в загальному порядку, при цьому Наймач здійснює доплату застави 

з метою відновлення її в первісному розмірі. 

5.4.2. Наймач зобов’язаний повернути велосипеди чи електросамокати після прокату в стані, в 

якому вони були передані в користування з урахуванням нормального зносу. У випадку повернення 

Наймачем велосипедів чи електросамокатів із пошкодженнями, вартість відновлення стану 

велосипедів та електросамокатів утримується Наймодавцем із суми застави.  

5.5. Застава вноситься у касах прокатних пунктів в грошовому вигляді у готівковій або 

безготівковій формі. Застава являє собою фіксовану грошову суму, розмір якої затверджений  

Наймодавцем та залежить від категорії обраних велосипедів та електросамокатів. Безготівкова 

форма застави передбачає блокування визначеної грошової суми на банківській картці Наймача за 

його згодою на строк фактичного користування предметом прокату (преавторизація). Після 

повернення велосипедів та електросамокатів та виконання всіх обов’язків з боку Наймача, 

Наймодавець здійснює розблокування грошових коштів на суму преавторизації у відповідності до 

правил, встановлених банком Наймодавця. Застава також може бути внесена в готівковій формі в 

касу Наймодавця.  

Після закінчення строку прокату і повернення предмету прокату, а також виконання Наймачем всіх 

умов Договору сума застави повертається останньому в день повернення велосипедів та 

електросамокатів у спосіб, яким така застава була внесена. 

5.6. Застава не повертається (або повертається частково) у наступних випадках:  

- відмови Наймача компенсувати Наймодавцеві завдані внаслідок користування предметом прокату 

збитки  (втрата велосипедів та електросамокатів, пошкодження); 

-   у випадку неповідомлення про втрату чи пошкодження велосипедів та електросамокатів. 

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАЙМАЧА 

6.1. Права Наймача: 

6.1.1. Наймач має право використовувати велосипеди чи електросамокати протягом строку, за який 

здійснено оплату та тільки на території Туристичного комплексу «Буковель» у відповідності до 

умов, викладених у Договорі. 

6.1.2. Наймач не має права передавати велосипеди чи електросамокати в користування третім 

особам. 

6.1.3. Наймач має право відмовитись від Договору і повернути велосипеди чи електросамокати 

Наймодавцеві достроково у будь-який час. У такому випадку плата за прокат велосипедів чи 

електросамокатів, що була сплачена Наймачем не повертається. 

6.1.4. Наймач має право на отримання від Наймодавця повної інформації стосовно умов прокату а 

технічної характеристики предмета прокату. 

6.2. Обов’язки Наймача: 

6.2.1. Наймач зобов’язаний прийняти предмет прокату, перевірити загальний стан і попередити 

Наймодавця про виявлені дефекти, повернути предмет прокату по закінченню строку використання, 



в стані та комплектності, в якому  велосипеди чи електросамокати було прийнято (із врахуванням 

нормального зносу). Якщо Наймач у момент передання велосипедів чи електросамокатів не 

перевірить його справність, предмет прокату вважається таким, що переданий у належному стані. 

6.2.2. Наймач зобов’язаний оплатити користування предметом прокату своєчасно та у повному 

обсязі, а також внести заставу. 

6.2.3. Наймач зобов’язаний використовувати предмет прокату за цільовим призначенням, виключно 

на спеціально відведених велосипедних доріжках та не використовувати на територіях, не 

призначених для катання. 

6.2.4. Наймач зобов’язаний забезпечити збереження велосипедів та електросамокатів з моменту 

отримання і до моменту його повернення Наймодавцю. Наймач зобов’язується не залишати 

велосипеди та електросамокати без нагляду та несе матеріальну відповідальність за втрату 

предмету прокату в повному обсязі його вартості.  

6.2.5. Наймач зобов’язаний не допускати користування велосипедами та електросамокатами в стані  

алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або у хворобливому стані, при перевтомі, а 

також під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та уваги.  

6.2.6 Наймач зобов’язаний забезпечити збереження велосипедів та електросамокатів з моменту 

отримання і до моменту його повернення Наймодавцю. Наймач зобов’язаний негайно повідомити 

Наймодавця про втрату чи пошкодження предмета прокату. 

6.2.7. У випадку виявлення технічних несправностей велосипедів та електросамокатів під час 

користування повідомити про це Наймодавця.  

У випадку пошкодження велосипедів та електросамокатів Наймачу забороняється без згоди 

Наймодавця проводити розбирання та/або ремонт предмету прокату. 

6.2.8. Наймач зобов’язаний у випадку продовження користування повідомити про це Наймодавця не 

пізніше закінчення часу роботи центру прокату, узгодити новий строк користування предметом 

прокату, а також своєчасно оплатити користування предметом прокату на новий строк. Сплачуючи 

вартість користування предметом прокату відповідно до цього пункту Наймач підтверджує 

продовження дії Договору. 

6.2.9. Наймач зобов’язується неухильно дотримуватись Правил прокату велосипедів та 

електросамокатів, розміщених на Сайті, а також умов цього Договору. 

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАЙМОДАВЦЯ 

7.1. Права Наймодавця: 
7.1.1. Наймодавець має право на відшкодування збитків Наймачем у випадку повернення 

велосипедів та електросамокатів в неповній комплектності (кількості), при пошкодженні предмету 

прокату в цілому чи його складових частин, в розмірі суми, необхідної для відновлення 

комплектності, стану предмету прокату, в якому його було отримано Наймачем. Наймач 

зобов’язаний відшкодувати їх при поверненні велосипедів та електросамокатів, в іншому випадку, 

сума компенсації утримується із суми застави. 

7.1.2. Наймодавець має право розірвати Договір прокату в односторонньому порядку та вимагати 

повернення велосипедів та електросамокатів у випадку, якщо Наймач порушує Правила прокату 

велосипедів та електросамокатів, не оплатив користування, не дотримується умов Договору, 

користується предметами прокату за межами території, призначеної для катання на велосипедах та 

електросамокатах, у випадку повідомлення недостовірних даних про себе при укладанні цього 

Договору, а також з інших підстав, що є істотними і можуть спричинити в майбутньому збиток для 

Наймодавця.  

У такому випадку Наймодавець в односторонньому порядку без будь-якого попереднього 

повідомлення, має право вилучити предмет прокату незалежно від його місця знаходження. Застава 

та сума за невикористані години прокату в даному випадку Наймачу не повертаються. 

7.1.3. Наймодавець має право відмовити Наймачу в продовженні Договору. 

7.2.Обов’язки Наймодавця: 

7.2.1. Наймодавець зобов’язується передати Наймачу велосипеди та електросамокати в технічно 

справному стані. 



7.2.2. Наймодавець зобов’язується надавати Наймачу повну та достовірну інформацію щодо умов 

прокату, стану велосипедів та електросамокатів, а також іншу інформацію, що стосується предмета 

прокату, його експлуатації. 

7.2.3. Наймодавець зобов’язаний проводити технічне обслуговування, необхідні ремонтні роботи, 

регулярні огляди та підтримувати  предмети прокату в належному стані.  

7.2.4. Після повернення велосипедів та електросамокатів та належного виконання Наймачем всіх 

умов Договору, Наймодавець зобов’язується повернути заставу Наймачу у спосіб, яким застава 

була внесена. 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

8.1. Наймач 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 третіх осіб, в зв’язку з використанням 

велосипедів та електросамокатів в період дії Договору. 

6.2. Наймач усвідомлює і приймає на себе всі ризики пов'язані із експлуатацією велосипедів та 

електросамокатів. Наймодавець не несе відповідальності за здоров'я і життя Наймача під час 

користування ним предметом прокату, отриманим в пункті прокату. 

8.2. Наймач несе матеріальну відповідальність перед Наймодавцем за будь-який збиток, заподіяний 

предмету прокату у випадках, встановлених цим Договором. Під збитками розуміється втрати, яких 

Наймодавець зазнав у зв’язку зі знищенням, викраденням або пошкодженням предмету прокату або 

його окремих частин (деталей, комплектуючих), а також витрати, які Наймодавець мусить зробити 

для відновлення свого порушеного права.  

8.3.У випадку механічного пошкодження велосипедів та електросамокатів, завдання шкоди 

предмету прокату внаслідок порушення правил його експлуатації чи інших дій Наймача, втрати 

комплектуючих, відновлення велосипедів та електросамокатів здійснюється за рахунок Наймача. 

Вартість відновлення велосипедів та електросамокатів для кожного конкретного випадку 

визначається адміністратором пункту прокату та відшкодовується Наймачем. 

При втраті Наймачем предмета прокату або доведенні його до повної непридатності він повинен 

відшкодувати повну вартість цього предмета. Вартість велосипедів та електросамокатів 

відшкодовується Наймачем відповідно до цін, затверджених Наймодавцем. У даному випадку 

Наймодавець не повертає Наймачу суму застави. У разі якщо вартість завданих збитків перевищує 

вартість застави, Наймач зобов’язується покрити усі витрати (збитки) у повному обсязі. 

8.4. Розмір збитку, нанесений предмету прокату оцінюється у пункті прокату за цінами, 

затвердженими Наймодавцем.  

 

9.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

9.1. Усі спори, що виникають між Сторонами в процесі виконання Договору, вирішуються шляхом 

переговорів. 

9.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, 

відповідно до чинного законодавства України, з підсудністю спору за місцем виконання договору. 

Місцем виконання Договору є с. Поляниця, Надвірнянський район, Івано-Франківська область. 

 

10. ФОРС-МАЖОР  

10.1. Сторони не несуть відповідальності за цим Договором, якщо неможливість виконання ними 

своїх зобов'язань виникла через обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), що не 

залежать від волі Сторін і знаходяться поза їхньою компетенцією, що підлягає доведенню 

Стороною, яка посилається на такі обставини. До таких обставин відносяться, зокрема природні 

катаклізми, військові дії, блокада, ембарго, пожежі, повені, епідемії, землетруси, інші стихійні лиха, 

тощо.  

Строк виконання зобов’язань за цим Договором переноситься на період, протягом якого будуть 

діяти такі обставини і жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання умов Договору.  

Доказом дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) є довідка, видана ТПП України.  

 

11.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ  



11.1. Сторони зобов’язуються зберігати в конфіденційності умови і положення Договору, 

інформацію, отриману в ході виконання зобов’язань і жодна із сторін не розкриє їх третій стороні 

без попередньої письмової згоди на це іншої сторони, за виключенням права на отримання такої 

інформації відповідно до чинного законодавства.  

11.2. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з 

чинним законодавством. 

 

12.УМОВИ_ОБРОБКИ_ПЕРСОНАЛЬНИХ_ДАНИХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
12.1. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від                     

01.06.2010, Наймач визнає і погоджується з наданням своїх персональних даних та персональних 

даних третіх осіб, зазначених Наймачем в процесі оформлення замовлення на користування 

велосипедами та електросамокатами. Наймач гарантує і несе відповідальність за те, що дані, 

зазначені в замовленні, є достовірними та добровільно наданими ним і третіми особами при 

оформлені замовлення на прокат, і всі ці особи ознайомлені й згодні з умовами Правил прокату 

велосипедів та електросамокатів. 

12.2. Наймач шляхом вільного та жодним чином необмеженого волевиявлення, надає Наймодавцеві  

згоду на обробку своїх персональних даних, добровільно наданих Наймачем при оформленні 

замовлення послуг з прокату велосипедів та електросамокатів, у тому числі з використанням 

інформаційних (автоматизованих) систем (мета обробки: договірні відносини, що виникають між 

Наймодавцем і Наймачем в зв’язку з наданням послуг прокату велосипедів та електросамокатів). 

Обробка включає, але не обмежується: одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, 

уточнення (оновлення, зміна), використання, знищення, знеособлення, передача, поширення 

(розповсюдження, реалізація, передача, у тому числі, передача розпорядникам персональних даних 

та третім особам, яких визначає Наймач самостійно на свій розсуд за умов забезпечення належного 

захисту персональних даних. Наймач погоджується з тим, що Наймодавець не зобов’язаний окремо 

персонально повідомляти Наймача про таку передачу), блокування а також будь-які інші дії, 

пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети. 

12.3. Наймач дає 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/зазначаються  Наймачем при заповненні анкет, пов’язаних з отриманням послуг прокату 

велосипедів та електросамокатів, а також дані, які можуть знадобитися Наймодавцю у зв’язку із 

реалізацією мети обробки персональних даних. 

12.4. З метою реалізації прав сторін за цим Договором, Наймач надає Наймодавцю згоду на 

фото/відео-зйомку в приміщеннях пункту прокату на магнітний та/або електронний носій та згоду 

на використання Наймодавцем результатів записів/зйомок, у т.ч. як доказів у випадку порушень 

зобов’язань згідно з цим Договором. 

12.5. Згода на обробку персональних даних надається з моменту укладення договору приєднання до 

цього Договору. 

12.6. Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією 

з обмеженим доступом. Наймодавець розкриває персональні та інші дані Наймача виключно з 

метою, що пов’язана з розглядом його звернень та/або у випадку, передбачених чинним 

законодавством. 

12.7. Використання персональних даних з історичною, статистичною або науковою метою 

здійснюється виключно у знеособленому вигляді. Використання персональних даних Наймача у 

знеособленому вигляді не вимагає його додаткової згоди. 

12.8. Наймодавець забезпечує безпеку даних Наймача від втрати, розголосу та несанкціонованого 

доступу третіх осіб із застосуванням технологій систем безпеки, впровадження режиму обмеженого 

доступу й контролю доступу до даних авторизованими співробітниками. 

Наймач надає Наймодавцю згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну 

зберігання та терміну обробки персональних даних. 



12.9. Наймач також надає згоду на надсилання інформації, повідомлень на надані ним адреси 

електронної пошти, номери телефонів, тощо. 

 

13. ІНШІ УМОВИ 

13.1. Договір набуває чинності з моменту вчинення Наймачем дій, які свідчать про акцепт, а саме з 

моменту оплати послуг прокату велосипедів та електросамокатів і діє до повного виконання 

сторонами своїх зобов’язань.  

13.2. Договір може бути розірваний за згодою сторін у випадках, передбачених чинним 

законодавством України. 

13.3. Сторони укладенням Договору прокату підтверджують, що між ними досягнута згода щодо 

всіх істотних умов прокату велосипедів та електросамокатів.  

13.4. Сторони, а також уповноважені представники сторін, повністю усвідомлюють зміст цих 

правил і Договору, поняття, умови, погоджуються із ними та повністю усвідомлюють значення та 

наслідки своїх дій. 

 


