ПРАВИЛА ТА УМОВИ НАДАННЯ
У ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДІВ
ТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
ДЛЯ ПРОГУЛЯНОК
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Дані Правила та умови надання у прокат велосипедів та водного транспорту для прогулянок (надалі –
«Правила») діють стосовно прокату велосипедів   та водного транспорту для прогулянок, що належать
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НРБ-КЛУБ»  на праві приватної власності.
Правила затверджені Наказом ТОВ «НРБ-КЛУБ» № 4-з від 17.06.2021р.

ВЕЛОСИПЕДИ ТА ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВИЛ
У ДАНИХ ПРАВИЛАХ ТЕРМІНИ ВЖИВАЮТЬСЯ У ТАКОМУ ЗНАЧЕНІ:
Готель – територія дачного готелю «Глібівка», що  знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський
район, селище Глібівка, урочище Зелений Бір, 9.
Послуга/послуга прокату – передання в тимчасове платне користування  предметів прокату.
Наймодавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НРБ-КЛУБ», юридична особа за
законодавством України, платник податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ,   надає у
користування за плату велосипеди та водний транспорт для прогулянок будь-якій особі, що звернулась за
даною послугою на умовах, визначених даними Правилами.
Наймач – фізична особа або юридична особа, яка замовила та оплатила послугу прокату.
Користувач – фізична особа, яка безпосередньо споживає послугу прокату.
Послуга прокату  надається Наймодавцем на території Готелю.

ВЕЛОСИПЕДИ ТА ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

Предметом прокату є велосипеди та водний транспорт для прогулянок (надалі – «Транспорт»).
Велосипед  – це транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини,
яка знаходиться на ньому.
Велосипед   обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду - білого кольору, по боках оранжевого, позаду – червоного та встановлений ліхтар (фара).
Водний транспорт для прогулянок - водний велосипед двомісний, водний велосипед чотиримісний, каяк
одномісний та каяк двомісний  (надалі – «водний транспорт») .

ТРАНСПОРТ НАДАЄТЬСЯ У ПРОКАТ НА ПЛАТНІЙ ОСНОВІ ЗА УМОВИ ДОТРИМАННЯ ДАНИХ ПРАВИЛ
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ПЕРЕДАЧА ТРАНСПОРТУ:
• передача та повернення  велосипедів  відбувається в пункті прокату Готелю.
• передача та повернення водного транспорту відбувається на піщаному пляжі Готелю.
Вартість прокату Транспорту встановлює Наймодавець на власний розсуд, тарифи зазначаються в
прейскуранті Наймодавця.
ФОРМА ОПЛАТИ ПОСЛУГ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:
• у безготівковій формі шляхом перерахування вартості послуг на поточний рахунок Наймодавця
або
• у готівковій формі, безпосередньо на рецепції Готелю.
Оплата здійснюється в національній валюті України.

В разі перевищення часу прокату Користувач проводить доплату у сумі   різниці між оплаченим часом та
фактичним часом надання послуги.
ТРАНСПОРТ НАДАЄТЬСЯ У ПРОКАТ ОСОБАМ:
-    які досягли 18-річного віку та надали інформацію у письмовій формі про стан свого здоров’я (надалі –
«розписка про стан здоров’я»).
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УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГИ:
• оплата вартості послуги проводиться на умовах передоплати та до моменту передачі Транспорту на прокат;
або
• у разі коли Користувач є гостем Готелю та проживає в котеджі/номері Готелю оплата вартості послуги
проводиться  під час виїзду Користувача із Готелю, яка після надання послуги була закріплена за відповідним
котеджем / номером Готелю, в якому тимчасово проживав Користувач.

4

ТРАНСПОРТ НАДАЄТЬСЯ У ПРОКАТ ПІД ЗАСТАВНИЙ ДОКУМЕНТ АБО ГРОШІ, ЯКЩО КОРИСТУВАЧ НЕ
Є ГОСТЕМ ГОТЕЛЮ:
закордонний паспорт, водійське посвідчення, грошей у розмірі 30 000,00 грн.
Винятком є надання Транспорту у прокат під заставний документ: паспорта громадянина України лише у
добровільному порядку та за добровільною згодою Користувача.
Заставний документ повертається після повернення Транспорту в технічно справному стані та без
пошкоджень.
У разі   пошкодження Транспорту заставний документ повертається після відшкодування Наймодавцю
вартості Транспорту та збитків.
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ТРАНСПОРТ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ПРОКАТ НАСТУПНИМ ОСОБАМ:
• особі, що не досягла 18-річного віку;
• особі у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння або перебуває під впливом лікарських препаратів, що
знижують увагу та швидкість реакції;
• особі у хворобливому стані та у стані стомлення;
• особі, поведінка якої свідчить про емоційну неврівноваженість;
• особі  у взутті на високих підборах та капцях.
Наймодавець залишає за собою право відмовити у наданні послуг без пояснення будь-яких причин.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Їзда на велосипеді та катання на водному транспорті – це фізичне та емоційне  навантаження на людський
організм, що може призвести до фізичного та/або емоційного виснаження та може зашкодити Вашому
здоров’ю у випадку наявності медичних протипоказань до фізичних навантажень.
Використання послуг, що надаються Наймодавцем, відбувається на власний ризик Користувача.

2. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
ВЕЛОСИПЕДОМ
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2.1. КОРИСТУВАЧ ВЕЛОСИПЕДА ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ДОТРИМУВАТИСЯ ТА ВИКОНУВАТИ:
• Правила дорожнього руху, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року   
№1306 (надалі – «Постанова»);
• Правила руху велосипедистів, затверджені Постановою.
Пам’ятайте: виїжджаючи на дорогу, Ви, як і водій транспортного засобу, стаєте рівноправним учасником
дорожнього руху.
Не можна використовувати Велосипед:
• для перевезення пасажирів без наявності додаткового спеціального обладнання;
• для перевезення легкозаймистих, вибухонебезпечних, токсичних або небезпечних матеріалів;
• для участі в велосипедних перегонах та тест-драйвах;
• для передачі в суборенду третім особам;
• у випадку сильного вітру і шторму та несприятливих погодних умов.

ВЕЛОСИПЕДИ ТА ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

2.2. ВИМОГИ ДО КОРИСТУВАЧІВ ВЕЛОСИПЕДІВ.
2.2.1. Користувач велосипеда має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та
світлоповертачами: спереду – білого кольору, по боках – оранжевого, позаду – червоного. Для руху в темну
пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути увімкнений ліхтар (фара).  
2.2.2. Користувачі велосипедів, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим.
2.2.3. Користувачі велосипедів повинні рухатися по проїзній частині на велосипедах, лише в один ряд по правій
крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об’їзд.
2.2.4. Користувачі велосипедів на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної
колії посередині можуть здійснювати поворот ліворуч та розворот. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не
створить перешкод пішоходам.
2.2.5. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, Користувачі велосипедів зобов’язані
дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі.
2.2.6. Користування транспортним засобом дозволяється у світловий день.

ВЕЛОСИПЕДИ ТА ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
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2.3. КОРИСТУВАЧУ ВЕЛОСИПЕДА ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
2.3.1. керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах
недостатньої видимості - з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів;
2.3.2. рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд
облаштовано велосипедну доріжку;
2.3.3. рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках;
2.3.4. під час руху триматися за інший транспортний засіб;
2.3.5. їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей (підніжок);
2.3.6. перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому
сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками);
2.3.7. буксирувати велосипеди;
2.3.8. буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом.
2.4. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧІВ ВЕЛОСИПЕДІВ НА ДОРОГАХ:
2.4.1. з крайньої правої смуги виїжджайте лише для об’їзду чи обгону, при цьому, попередьте водіїв, які їдуть
позаду, і подайте сигнал повороту ліворуч, витягнувши ліву руку вбік або праву, зігнувши у лікті вгору;
2.4.2. для подачі сигналу про поворот праворуч – витягніть праву руку вбік або ліву зігніть у лікті вгору;
2.4.3. лівий поворот чи розворот велосипедисту дозволяється робити, не сходячи з велосипеда тільки на
перехрестях і у випадку, якщо він повертає з вулиці, що має одну смугу для руху в даному напрямку і по ній не
ходять трамваї. При цьому, слід пропустити зустрічний транспорт. У всіх інших випадках, щоб зробити поворот
ліворуч чи розворот, треба зійти з велосипеда і, тримаючи його за кермо, перейти через дорогу, дотримуючись
правил руху для пішоходів.

2.5. ПОРАДИ КОРИСТУВАЧАМ ВЕЛОСИПЕДІВ:
• дотримуйтесь безпечних інтервалу і дистанції з іншими учасниками руху.
• не залишайте велосипед без нагляду та не доручайте його стороннім особам;
• перед користуванням велосипедом зафіксуйте поли довгого та/або вільного одягу;
• під час руху  займіть крайню праву смугу, їдьте на відстані до одного метра від тротуару чи краю дороги без
тротуара;
• під час зупинки ставте велосипед на відкидну регульовану підніжку, що закріплена на ньому;
• під час руху тримайте кермо обома руками;
• гальмуйте, активізуючи з випередженням правою рукою гальмо на задньому колесі.
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Будьте особливо уважними та обережними при переїзді нерегульованих перехресть, керуйтеся
попереджувальними знаками і правилом: На перехресті рівнозначних доріг завжди пропускайте транспортні
засоби, що наближаються справа, незалежно від напрямку їх руху.
Перебуваючи на дорозі, пам’ятайте, що з усіх учасників дорожнього руху, Ви найменш захищені від
ушкоджень. Будьте уважні та обережні!

ВЕЛОСИПЕДИ ТА ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
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3. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ

ВЕЛОСИПЕДИ ТА ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

3.1. КОРИСТУВАЧ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ДОТРИМУВАТИСЯ:
• правил безпеки на воді;
• норм пасажиромісткості водного транспорту;
• користувач та особи, що користуються водним транспортом повинні бути одягнені в рятувальні жилети.
ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗАБОРОНЕНО:
• керувати водним транспортом  особам у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння або що перебувають
під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції;
• передавати керування водним транспортом  особам у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння або що
перебувають під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції;
• перевозити на борту водного транспорту небезпечні предмети;
• вживати на борту водного транспорту  алкогольні та слабоалкогольні напої, наркотичні препарати та інші
препарати, що впливають на реакцію та увагу людини;
• перебування на борту  водного транспорту дітей віком до 7-ми років;
• перевищувати норми пасажиромісткості водного транспорту;
• знімати рятувальні жилети;
• причалювати до необлаштованих берегів;
• пірнати з борту водного транспорту;
• наближатися  до іншого водного транспорту;
• переміщуватися з одного місця водного транспорту на інше місце;
• перебувати у водному транспорті в положенні стоячи.

3.2. Користування транспортним засобом дозволяється у світловий день.
3.3. При русі двох водних транспортів у протилежних чи майже в протилежних напрямках чи  при  перетинанні
курсів однин водний транспорт повинен дати дорогу іншому,  то останній не повинен  змінювати  ні  курсу,  ні  
швидкості.  
3.4. Коли   з якої-небудь обставини водний транспорт,   що не повинен змінювати ні курсу,   ні швидкості,
виявляється  настільки  близько від іншого,  що зіткнення не можна уникнути, а тільки за рахунок маневрування
водного транспорту, яке повинне дати дорогу,  то  перший  водний транспорт  повинен виконати оптимальний
маневр для того, щоб уникнути зіткнення.
3.5. При погіршенні погодних умов необхідно якнайшвидше повернутись на територію Готелю.
3.6. Під час водної прогулянки не можна кидати сміття у воду та зривати рослини.
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4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК
ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ
4.1. Користувач несе повну відповідальність за заподіяну собі та/або своєму майну шкоду, яка відбулася під
час споживанням ним послуг прокату.
4.2. Відповідальність за забезпечення безпеки під час використання Транспорту несуть Користувачі.
4.3. Якщо Користувач під  час користування Транспортом став учасником дорожньо-транспортної пригоди
та або став причиною організації рятувальної операції на воді, то усі витрати, які пов’язані з даними подіями
Користувач несе самостійно і відшкодовує збитки, понесені Наймодавцем.
4.4. Якщо Користувач допустив погіршення стану предмета  прокату, то  він  повинен відшкодувати Наймодавцеві
завдані збитки,  за винятком зносу, якщо не зможе підтвердити,  що погіршення стану предмета відбулося  не
з його вини.
4.5. У разі пошкодження Користувачем предмета прокату,  яке може  бути усунено  шляхом ремонту,  Користувач
сплачує вартість ремонту згідно з діючими тарифами.
4.6. Якщо предмет прокату став повністю непридатним,   то Користувач за згодою   Наймодавця   може  
повернути  рівноцінний   предмет,   який відповідає  за  якістю  предмету  прокату,  що вийшов з ладу,  або
предмет аналогічної моделі чи сплатити його вартість з урахуванням зносу   за  цінами,  що  діють  на  час  
розрахунку.  Після  цього несправний предмет прокату, яким користувався Користувач, переходить у власність
Користувача.
4.7. При втраті Користувачем предмета прокату або доведенні  його до  повної  непридатності  він повинен
відшкодувати вартість цього предмета за  цінами,  що  діють   на   час розрахунку,  якщо  інше  не  буте погоджено
із  Наймодавцем.

