
ДОГОВІР 

про надання інформаційно-консультаційних послуг  

з пошуку та підбору транспортного засобу 

 

м. Київ                                                                                                          «__» ______ 202__р.   

 

ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ», код ЄДРПОУ 42441539, місцезнаходження якого: 04116, м. Київ, 
вул. Митрофана Довнар-Запольського, будинок 5, офіс 220, в особі Генерального директора Миника 

Олега Богдановича, що діє на підставі Статуту (надалі - «Виконавець»), з одного боку та  

 
Фізична особа (або суб’єкт господарювання)______________________________, РНОКПП 

___________________,__________________________________________________________________

_______________,зареєстрований за адресою:_________________________________________________________  

(надалі - «Замовник»), з іншого боку, разом іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір про 
наступне:  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з консультування, підбору і 

перевірки автомобіля, а також із супроводу процесу придбання Замовником у фінансовий лізинг, 

підібраного ним автомобіля або самостійно обраного Виконавцем в строки і на умовах, встановлених 

цим Договором (далі - «Послуги»), а Замовник зобов'язується всіляко сприяти Виконавцю у наданні 
Послуг за Договором, прийняти належно виконані Виконавцем Послуги та оплатити їх. 

1.2. Замовник доручає Виконавцю провести підбір і перевірку автомобіля, відповідного 

параметрам, зазначеним в Додатку №1, яке підписується Сторонами одночасно з підписанням 
Договору і з моменту підписання стає невід'ємною частиною Договору. 

1.3. У відповідності до цього Договору Виконавець надає наступні основні Послуги: 

1.3.1. Підбирає і діагностує автомобіль, що знаходиться в продажу, в кількості не більше 10 
(десяти) пропозицій, найближче відповідний параметрам, зазначеним в Додатку № 1, особисто 

проводить його первинний огляд і діагностику і направляє підібрані (особисто оглянуті і 

діагностуванні Виконавцем) варіанти в електронному вигляді Замовнику. Кожен запропонований 

варіант супроводжується коментарем Виконавця та інформацією, що стала відомою йому за 
результатами спілкування з продавцем автомобіля, а також інформацією, що стала йому відомою за 

результатами особистого огляду та діагностики автомобіля. Дане обмеження за кількістю 

підшукувати виконавців пропозицій з продажу автомобілів не діє якщо заявлена Замовником вартість 
придбаного автомобіля перевищує еквівалент 30000 доларів США; 

1.3.2. В разі схвалення Замовником подальшої діагностики запропонованого автомобіля за 

результатами наданої первинної інформації Виконавця, організовує зустріч з продавцем автомобіля і 
особисто проводить детальний загальний вторинний технічний огляд автомобіля з використанням 

наявних у Виконавця технічних та електронних засобів, а також оцінює загальний стан автомобіля, 

його відповідність опису, наданим продавцем автомобіля, в тому числі співвідношення заявленої 

продавцем вартості автомобіля ринковою ціною на алогічні автомобілі, а також повторно перевіряє 
іншу інформацію про автомобіль, надану продавцем або отриману Виконавцем самостійно при 

первинному огляді автомобіля. Одночасно з вторинним технічним оглядом автомобіля Виконавець 

здійснює діагностику автомобіля на предмет встановлення дійсного стану автомобіля, в тому числі 
діагностику ключових вузлів і агрегатів автомобіля, встановлення слідів коригування пробігу і за 

результатами проведеного огляду Виконавець надає Замовнику Акт огляду транспортного засобу, в 

якому фіксуються коментарі Виконавця про стан автомобіля (згідно Додатку 1 та Додатку 2) , а також 

наявні у Виконавця дані комп'ютерної діагностики, якщо в результаті зовнішнього огляду не 
виявлено суттєвих прихованих дефектів). 

1.3.3. В разі схвалення Замовником одного із запропонованих автомобілів, проводить перевірку 

автомобіля за наявними в користуванні Виконавця баз даних, в тому числі в Державному реєстрі 
обтяжень рухомого майна і надає Замовнику звіт в електронному вигляді (звіт включає в себе 

інформацію, отриману Виконавцем від продавця автомобіля, а також перевірку історії автомобіля по 

базах МВС і іншим відкритим баз даних мережі Інтернет на предмет участі в ДТП і інших випадках, 
які можуть негативно позначитися на експлуатації і володінні автомобілем Замовником, застави, 

кредиту, арешту, викрадення, розшуку, утилізації та заборони реєстраційних дій та інших обтяжень); 

1.3.4. В разі схвалення Замовником запропонованого автомобіля, Виконавець за погодженням 

із Замовником домовляється про зустріч продавця та Замовника для підписання документів про 
переоформлення автомобіля на Замовника; 

1.3.5. В процедурі переоформлення автомобіля на Замовника, Виконавець консультує 

Замовника щодо оформлення необхідних документів та процедури постановки автомобіля на облік в 
органах МВС України. 



1.4. Описані вище послуги надаються Виконавцем в межах м. Києва, а у разі необхідності виїзду 

Виконавця в інші населені пункти Замовник авансом відшкодовує ці витрати Виконавця на умовах, 

узгоджених додатково Сторонами. 

1.5. Виконавець зобов'язується надати послуги за цим Договором протягом 60 календарних днів 
з дати оплати передбаченого цим договором авансу. При цьому Сторони погоджуються, що терміни 

пошуку і підбору автомобіля за певними параметрами залежать від наявних на ринку пропозицій, 

доступності продавця та інших обставин, які перебувають поза контролем Виконавця, і не можуть 
бути гарантовані Виконавцем. Таким чином, Сторони погоджуються, що невиконання Виконавцем 

будь-яких з описаних вище послуг в зазначені Замовником терміни не може розглядатися в якості 

неналежного виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором. 
1.5.1. У разі якщо протягом 60-ти днів з моменту набуття чинності Договором буде виявлено 

відсутність на ринку пропозицій, які відповідають вимогам Замовника, Сторони мають право 

розірвати цей договір, або узгодити нові умови для підбору автомобіля. У разі узгодження нових 

вимог Замовника зазначений 60-ти денний термін обчислюється з дати узгодження нових вимог, а 
все раніше здійснені дії Виконавця вважаються здійсненими належним чином. 

1.5.2. У разі розірвання Виконавцем Договору в порядку п.п. 7.5.1., 7.5.2. договору, Замовник 

має право сплатити новий аванс за Договором згідно п. 3.2.1. Договору і тим самим відновити дію 
Договору та надання Виконавцем Послуг за Договором на наступний період. В даному випадку 

вказаний 60-ти денний термін обчислюється з дати отримання Виконавцем нового авансу за 

Договором, а все раніше здійснені дії Виконавця вважаються здійсненими належним чином. 

1.6. Результатом надання послуг за цим Договором і документом, який підтверджує належне 
надання Виконавцем послуг за Договором, є підписаний Сторонами Акт надання послуг (прийом-

передача послуг), який підписується в день передачі автомобіля Замовнику та є невід'ємною 

частиною цього Договору, складається в двох примірниках і вступає в силу з моменту підписання 
його двома Сторонами. 

1.7. Виконавець гарантує відсутність зацікавленості та інших відносин з третіми особами (в 

тому числі з продавцем автомобіля), які могли б вплинути на якість надання послуг за цим Договором. 
Виконавець гарантує свою майнову незалежність в ході виконання цього Договору. 

1.8. Сторони дійшли згоди, що в зміст Послуг Виконавця за Договором не входить: 

• особиста участь Виконавця в проведенні розрахунків між Замовником та покупцем 

автомобіля і передачі автомобіля від продавця Замовнику; 

• особиста участь Виконавця в отриманні необхідних документів і супровід процедури 

перереєстрації автомобіля в органах МВС України. Виконавець може рекомендувати Замовнику 
третю особу (ділова і професійна репутація якого попередньо ретельно перевірена Виконавцем), яка 

наддасть йому послуги в отриманні необхідних документів і супровід процедури перереєстрації в 

органах МВС України на умовах додатково узгоджених з Замовником. При цьому Виконавець не несе 
відповідальності і не відповідає перед Замовником за результати надання третьою особою даних 

послуг і не гарантує їх. 

1.9. Замовник надає Виконавцю виключне право вести всі переговори в його інтересах з 
фізичними та юридичними особами, які виступають в якості потенційних продавців автомобіля 

Замовнику. Це означає, що в період дії Договору Замовник не має права звертатися до будь-яких 

інших юридичних і фізичних осіб  з питань надання послуг, що входять в предмет даного Договору, 

а також замовляти у них надання будь-якої послуги (повністю або частково), що входить в предмет 
даного Договору при умови надання ними послуг (повністю або частково) на території м. Києва.  

Як виняток з викладеного вище правила, Замовнику надається право здійснити перевірку у 

третіх осіб достовірності відомостей, наданих Виконавцем у вторинному звіті. 
У будь-якому випадку Замовник не пов'язаний з рекомендаціями Виконавця, наданим за 

результатами надання Послуг за даним Договором та самостійно приймає рішення про придбання 

або про відмову в придбанні конкретного автомобіля, в процесі надання Виконавцем Послуг за 

Договором. 
1.10. Виконавець має право залучати до надання Послуг третіх осіб без згоди Замовника. 

1.11. Виконавець не відповідає перед Замовником за виконання перед ним послуг і будь-яких 

інших зобов'язань з боку третіх осіб, які були рекомендовані Виконавцем (ТО, СТО, мийка, хімчистка 
і т.д.). 

1.12. Даний Договір є договором про надання послуг (глава 63 Цивільного кодексу України) не 

є договором доручення, агентським договором, договором спільної діяльності і будь-яким іншим 
договором. 

 

 

 
 



 

2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Обов'язки Виконавця при наданні послуг:          

2.1.1. проконсультувати Замовника з питань кон'юнктури ринку з купівлі-продажу автомобілів 
за заявленими Замовником параметрами підбору, зазначених в пункті 1.2. Договору (Додаток № 1 до 

Договору);         

2.1.2.  підібрати автомобіль, найближче відповідним параметрам, зазначеним у пункті 1.2. цього 
Договору (Додаток № 1 до Договору); 

2.1.3. провести переговори з потенційним продавцем автомобіля, домовиться про зустріч; 

2.1.4. провести самостійно, але за рахунок Замовника, первинний і вторинний огляд 
(діагностику) автомобіля, в тому числі на станції технічного обслуговування і за його результатами 

надати Замовнику інформацію про стан автомобіля. Огляди проводяться Виконавцем з 

використанням існуючих технічних та електронних засобів, а також іншого обладнання 

автомобільної діагностики на станції технічного обслуговування в обсязі необхідному для 
повноцінної діагностики автомобіля з урахуванням його моделі та інших характеристик; 

2.1.5. інформувати Замовника про можливість та умови залучення експертів для проведення 

повного технічного обстеження транспортного засобу до проведення аукціону і покупки 
транспортного засобу;   

2.1.6. після консультування Замовника Виконавцем і прийняття Замовником рішення про 

придбання підібраного Виконавцем автомобіля організувати зустріч Замовника і продавця 

автомобіля для підписання документів про переоформлення автомобіля на Замовника (договору 
купівлі-продажу автомобіля); 

2.1.7. проконсультувати Замовника щодо оформлення необхідних документів, страхування і 

процедури постановки автомобіля на облік в органах МВС України; 
2.1.8. виконати інші зобов'язання, передбачені цим Договором. 

2.2. Замовник зобов'язується: 

2.2.1. своєчасно (в режимі реального часу) розглядати варіанти, запропоновані йому 
Виконавцем, і повідомляти Виконавця про свою готовність або неготовність проводити наступні 

заходи щодо придбання автомобіля, в тому числі брати участь у вторинному (в тому числі в виїзному) 

огляді запропонованого Виконавцем автомобіля; узгодити розмір завдатку, що підлягає виплаті 

продавцю і інші умови, придбання автомобіля у продавця; 
2.2.2. своєчасно протягом поточного дня огляду, дати отримання вторинної інформації про 

перевірку автомобіля від Виконавця або в інший термін, узгоджений з Виконавцем виїхати або в 

телефонному режимі або в групі месенджера на зустріч з продавцем для оформлення намірів про 
умови придбання автомобіля і виплати продавцеві завдатку за придбання автомобіля; 

2.2.3. прийняти належно надані Виконавцем послуги; 

2.2.4. оплатити послуги Виконавця відповідно до цього Договору; 
2.2.5. відшкодувати заздалегідь узгоджені Замовником витрати Виконавця, пов'язані з 

наданням Виконавцем Послуг за Договором; 

2.2.6. якщо інше не встановлено Договором протягом терміну дії цього Договору не вступати в 

стосунки з третіми особами по предмету цього Договору, які передбачають надання даними третіми 
особами послуг на території м.Києва; 

2.2.7. виконати інші зобов'язання, передбачені і обумовлені цим Договором. 

2.3. Замовник має право: 
2.3.1. давати Виконавцю коментарі та додаткові уточнення щодо запропонованих до огляду 

автомобілів, а також відмовитися від вторинного огляду запропонованого варіанту, пояснивши 

Виконавцю причину такої відмови; 

2.3.2. бути присутнім при первинному і вторинному огляді автомобіля, а також, за погодженням 
зі станцією технічного обслуговування, при проведенні технічної діагностики на станції технічного 

обслуговування; 

2.3.3. перевіряти достовірність інформації, наданої Виконавцем за результатами надання 
послуг за Договором, а також якість послуг Виконавця після їх фактичного надання у будь-яких 

третіх осіб; 

2.3.4. з урахуванням наслідків, передбачених ч. 2 п. 7.5. Договору (виплачений Замовником 
аванс за Договором не повертається Виконавцем) відмовитися від виконання договору, попередивши 

про це Виконавця за 10 робочих днів, за умови оплати Виконавцю фактично понесених ним витрат 

відповідно до пункту 3.4 цього Договору. 

 
 

 

 
 



 

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

3.1. Вартість послуг Виконавця за цим Договором становить: 
- при заявленій Замовником вартості придбання автомобіля в діапазоні від еквівалента ______ 

доларів США в еквіваленті _______ доларів США винагороду Виконавця дорівнює _____ 

(______________) доларів США; 
3.2. Оплата Послуг за Договором проводиться Замовником згідно наступних правил: 

3.2.1. Замовник виплачує Виконавцю аванс при підписанні Договору в розмірі еквівалента 

________ (__________) доларів США. Дана сума авансу входить в загальну вартість Послуги за 
Договором; 

3.2.2. Решту суми від вартості Послуг за Договором Замовник зобов'язаний виплатити в момент 

початку процедури переоформлення автомобіля на Виконавця (підписання договору фінансового 

лізингу;). 
3.3. Послуги за Договором вважаються виконаними Виконавцем належним чином та 

підлягають оплаті Замовником в повному обсязі також в наступних випадках: 

3.3.1. Повторної відмови Замовника від придбання автомобіля у продавця, надані Виконавцем 
в процесі надання Послуг за Договором в разі якщо за результатами оглядів (діагностики) автомобіля 

він визнаний Виконавцем таким, що відповідають положенням Додатка № 1 до Договору і 

рекомендований Виконавцем до придбання Замовником; 

3.3.2. переоформлення автомобіля від потенційного продавця на Виконавця та укладеного 
Договору фінансового лізингу між Виконавцем та Замовником; 

3.3.3. розірвання Договору з ініціативи Виконавця у зв'язку з порушенням Замовником 

зобов'язань, прийнятих за Договором. 
3.4. Зазначена в п. 3.1. Договору вартість Послуг передбачає винагороду і відшкодування 

витрат Виконавця тільки за надання послуг, обумовлених у п. 1.3.  цього Договору. Будь-які інші 

послуги і пов'язані з ними витрати Виконавця не входять до вартості Послуг за Договором, 
узгоджуються Сторонами додатково і оплачуються (відшкодовуються) Замовником окремо. 

3.4.1. Зазначені вище винагороду і витрати Виконавця відшкодовуються Замовником в порядку 

100% передоплати після узгодження Сторонами розміру цих витрат. 

3.5. Платежі по Договору провадяться в безготівковій формі в національній валюті України - 
гривні. Якщо розмір платежу за Договором встановлений в еквіваленті доларів США, то перерахунок 

у гривню проводиться згідно курсу покупки долара США, встановленого КБ «ПРИВАТБАНК» на 

дату проведення платежів за Договором. 
 

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

4.1. Будь-яка інформація, передана Сторонами одна одній в період дії цього Договору, 
розголошення якої може завдати збитків будь-якої Сторони, є конфіденційною і не підлягає 

розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 

4.1.1. Зобов'язання по конфіденційності, прийняті Сторонами за цим Договором, не 

поширюються на загальнодоступну інформацію, а також на інформацію, яка стане відома третім 
особам не з вини Сторін. 

4.2. Підписанням даного Договору Замовник своєю волею і в своєму інтересі висловлює 

Виконавцю згоду на обробку, яка передбачає збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, 
уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (надання, доступ), знеособлення, 

блокування, видалення і знищення своїх персональних даних, що включають прізвище, ім'я, по 

батькові, паспортні дані, адреса місця проживання та інші дані, зазначені в цьому Договорі. 

4.3. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника третім особам. 
 

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ОБМІН ПОВІДОМЛЕННЯМИ 

5.1. Сторони домовилися, що для обміну повідомленнями та іншими юридично значимими 
повідомленнями в рамках виконання цього Договору вони будуть користуватися електронними 

каналами зв'язку, в тому числі електронною поштою з одночасним дублюванням в онлайн-

месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp або інших месенджерах за погодженням Сторін, 
використовуючи контактні дані, зазначені в цьому Договорі або доведені до іншої Сторони згідно з 

цим пунктом. 

5.2. Сторони визнають юридичну силу електронних повідомлень і документів, спрямованих по 

електронній пошті (e-mail) або з використанням акаунтів в онлайн-месенджерах, зазначених в цьому 
Договорі. Сторони визнають їх офіційної листуванням (підписаними простий електронним підписом) 

і документам, рівнозначними документами на паперових носіях, підписаним власноручним підписом. 

5.3. Тільки самі Сторони та уповноважені ними особи мають доступ до відповідних адресами 
електронної пошти і акаунтів в онлайн-месенджерах, зазначеним в Договорі в реквізитах Сторін і є 



електронним підписом відповідної Сторони. Доступ до вказаних каналах зв'язку кожна Сторона 

вживає відповідних по паролю і зобов'язується зберігати його конфіденційність. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

6.2. У разі порушення термінів оплати вартості послуг Виконавець має право вимагати від 
Замовника сплати неустойки (пені) в розмірі 1 (одного)% від несплаченої суми за кожен день 

прострочення. 

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх 
зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлені дією 

обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні 

обставини зобов'язана не пізніше 5 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у 

письмовій формі іншу Сторону. 
6.4. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником за виконанням перед ним 

зобов'язань продавцем автомобіля, в тому числі за винна (умисна або через недбалість) приховування 

продавцем будь-яких дефектів автомобіля і не гарантує їх належне виконання. 
6.5. Сторони погоджуються, що будь-які несправності, технічні або інші дефекти придбаного 

автомобіля, виявлені після підписання Акту надання послуг, є ризиком Замовника. Виконавець не 

несе жодних витрат у зв’язку з вищевказаними несправностями, а Замовник має право самостійно 

звертатися до Продавця з вимогами щодо якості, комплектності, справності автомобіля, безоплатного 
усунення недоліків тощо. 

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

7.1. У всьому іншому, що не передбачено умовами цього Договору, Сторони керуються чинним 

законодавством України. 

7.2. Всі суперечки, які пов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між 
Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 

порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним 

законодавством України. 

7.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання 
Договору можливе лише в випадках, передбачених цим Договором та законодавством України. 

7.4. Кожна із Сторін має право розірвати Договір в односторонньому порядку, попередньо 

письмово повідомивши про це іншу Сторону за 30 днів. У разі розірвання Договору Замовником, 
Виконавцю відшкодовуються непокриті авансом витрати, пов'язані з наданням Послуг за Договором. 

7.5. Виконавець має право розірвати Договір в будь-який час в односторонньому порядку, 

направивши Замовнику письмове повідомлення в разі порушення Замовником зобов'язань за 
Договором, в тому числі, але не виключно: 

7.5.1. Повторної відмови Замовника від придбання автомобіля у потенційного продавця, 

підшукати Виконавцем в процесі надання Послуг за Договором у разі якщо умови покупки 

автомобіля відповідають положенням Додатка № 1 до Договору; 
7.5.2. Закінчення 2-х місяців з моменту вступу в силу Договору якщо протягом даного періоду 

Виконавець з об'єктивних причин не зміг знайти 10 пропозицій по автомобілю, відповідному Умов 

продажу автомобіля Замовника (Додаток № 1 до Договору). Це правило не діє якщо заявлена 
Замовником вартість придбаного автомобіля перевищує еквівалент 30000 доларів США; 

7.5.3. прострочення виконання Замовником зобов'язань за Договором на термін більше 1 

(одного) робочого дня, в тому числі проведення Замовником платежів за Договором відповідно до 

строків, встановлених Договором або додатковими домовленостями Сторін. 
У разі, якщо Договір розірвано Замовником в односторонньому порядку або Виконавцем з 

причин, пов'язаних з порушенням Замовником зобов'язань за Договором, сума авансу, виплаченого 

Замовником за Послугу не повертається, а Замовником відшкодовуються непокриті авансом витрати, 
пов'язані з наданням Послуг за Договором. У разі, якщо Договір розірвано Виконавцем з причин не 

пов'язаних з порушенням Замовником зобов'язань за Договором, то аванс, переданий за надання 

послуги повертається Замовнику в повному розмірі. 
 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і оплати авансу за надану 

послугу (п. 3.2.1.) та діє до повного і належного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань. 
8.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише за умови, що 

вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін. Зміни і 

доповнення до цього Договору також можуть бути оформлені за допомогою обміну електронними 
документами. 



8.3. Якщо інше не встановлено положеннями Договору вище, жодна зі Сторін не має права 

передавати свої права (вимоги) та обов'язки за цим Договором третім особам. 

8.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, угоди та 

протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну 
силу. 

8.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають 

юридичну силу у разі якщо вони викладені в письмовій формі та підписані Сторонами. 
8.6. Цей Договір складений Сторонами українською мовою в двох однакових примірниках, які 

мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

 

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК: 

ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» 

код ЄДРПОУ 42441539 

Адреса місцезнаходження: 
04116, м. Київ,  

вул. М. Довнар-Запольського, будинок 5, офіс 220 

тел. (факс) +38 (096) 938-57-57 

IBAN UA 803206490000026003052694765  
АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 320649 

ІПН 424415326593, 

є платником податку на прибуток  
підприємств на загальних підставах  

 

 

 

_______________________ О.Б.Миник  

 

               М.П.                                                                                                                                                                     

 

 

 
Додаток № 1 

до Договору про надання 

інформаційно-консультаційних послуг  

з пошуку та підбору транспортного засобу від «____»_______________ 2021 р. 

 

 
АКТ ОГЛЯДУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

 

 

Марка : ________________________________ 
 

Модель : _______________________________ 

 
Рік випуска :____________________________ 

 

VIN  : ___________________________________ 

 
Вартість :______________________________ 

 

Рин.вартість:___________________________ 
 

 

Пок. Одометра :___________________________ 
 

Кольор :_________________________________ 

 
Тип ДВС  :______________________ 

 

ГБО в ТП :_______________________________ 

 
Тип КПП:________________________________ 

 

Ключи:__________________________________ 
 

Привід :_________________________________ 



 
 

Дефекти кузову 

 

Резина  Зимня Літня Залишок протектора % 

Передня ось    

Задня Ось    

 

 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

Вузли агрегатів 
ЗАУВАЖЕННЯ 

ОПИС 
так ні 

ДВС   

1. 

2. 

3. 

КПП   

1. 

2. 

3. 

Ходова частина   

1. 

2. 

3. 

Салон   1. 



 
У випадку відмови, детально описати причину: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

 

 

Огляд здійснював (ПІБ)___________________________  

 

Підпис______________________ 

 

Дата_________________ 

 

 

 
 

Додаток № 2 

до Договору про надання 

інформаційно-консультаційних послуг  

з пошуку та підбору транспортного засобу від «____»_______________ 2021 р. 

 
 

РЕГЛАМЕНТ  

(предоставления фото автомобіля на дистанційний огляд) 

1. Фото свідоцтва про реєстрацію авто (Тех. Паспорт) з  2 (двох) сторін. 

2. Фото VIN  номера авто на кузові + фото дублюючої таблички   

3. Фото підкапотного пространства :  

• фото двигуна (детальне фото патьоків / запотівання / течі і т. д.) 

• фото болтів кріплення передніх крил авто. 

• фото болтів кріплення капота авто.   

4. Фото з 4х сторін автомобіля + детальне фото пошкоджень (якщо є). 

4.1. Фото показника толщиноміра. 

4.1. Фото коліс (резини)  

4.2. Фото багажного відділення + фото «корита» місто під запасного колеса. 

4.3. Фото одометра + фото приладовій панелі (на працюючому двигуні) 

4.4. Фото + відео 2 (двох) взаємозамінних ключів . 

5. Фото салону автомобіля :  

5.1.        Фото водійського сидіння ( без чехлів/накидок/масажерів и т.д) 

5.2. Фото пасажирського сидіння  

5.3. Фото центральної консолі 

5.4. Фото заднього ряду сидінь 

5.5. Фото руля 

5.6. Фото селектора КПП 

 

 

2. 

3. 


