
ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ № 100-02/19

м. Київ "01" лютого 2019 р.

Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство „Спеціалізований 
комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування” виконавчого органу 
Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)- платник податку на 
прибуток на загальних підставах (надалі іменується “Зберігав”), в особі директора Голуба 
О.О., з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ОМ-ТРАНС», в 
особі директора Пономаренко Дмитра Сергійовича, що діє на підставі Статуту (надалі 
іменується "Поклажодавець"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються 
"Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір відповідального зберігання 
(надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, за актом приймання - 

передачі, який є невід'ємною частиною цього Договору, Поклажодавець передає, а 
Зберігач приймає на відповідальне зберігання протягом строку цього Договору майно 
згідно з Додатком № 1.

1.2. За здійснення відповідального зберігання за цим Договором Поклажодавець 
щомісяця сплачує Зберігачу винагороду у розмірі 17000 (сімнадцять тисяч) грн. 00 коп.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗБЕРІГАНА
2.1. Зберігач зобов'язаний:
2.1.1. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності майна 

протягом строку зберігання.
2.1.2. Зберігати майно окремо від інших речей, з дотриманням усіх необхідних 

умов, які забезпечують збереження майна Поклажодавця.
2.1.3. Нести відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження майна 

Поклажодавця, переданого на зберігання Зберігачеві, у відповідності із цим Договором 
та чинним в Україні законодавством з моменту одержання майна від Поклажодавця та до 
моменту його повернення Поклажодавцю.

2.1.4. Повернути майно Поклажодавцю за першою вимогою останнього.
2.2. Зберігач не має права користуватись майном, крім випадків, узгоджених із 

Поклажодавцем, за умови, що таке узгодження оформлюється письмово.
2.3. Зберігач не має права передавати майно у користування третім особам.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКЛАЖОДАВЦЯ

3.1. Поклажодавець зобов'язаний:
3.1.1. Передати Зберігачеві майно на зберігання не пізніше, ніж через 10 

календарних днів після набрання чинності цим Договором.
3.1.2. Забрати у Зберігана майно до закінчення строку цього Договору.
3.1.3. Щомісячно, не пізніше 10 числа наступного за розрахунковим місяця 

сплачувати Зберігачу винагороду у розмірі 17000,00 грн. за актом виконаних робіт.
3.2. Поклажодавець має право у будь-який час вимагати у Зберігана повернення 

майна, яке знаходиться на зберіганні (всього або його частини).
3.3. Поклажодавець має право у будь-який час здійснювати перевірку схоронності 

переданого майна.



4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У випадку порушення зобов'язань, що виникають з цього Договору, Сторони 

несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні 
законодавством.

4.2. Якщо Зберігай зазнає в результаті зберігання майна збитків внаслідок 
властивостей майна, про які він не знав і не повинен був знати, Поклажодавець повинен 
відшкодувати Зберігану ці збитки.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються 

шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом 
переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та 
підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з 1 лютого 2019 року.
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього 

Договору та закінчується 31 грудня 2019 р.
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за 

його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 

законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, 
яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення 
Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якгцо інше не встановлено у 
самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 
законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка 
оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення 
Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у 
самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у 

тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього 
Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення 
Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні 
законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту 
на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, 
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові 
домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають 
юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому 
Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу 
Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним 
несприятливих наслідків.

7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і 
мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані 
Сторонами та скріплені їх печатками.



7.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до 
уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені 
підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 
термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову 
юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ  І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

"‘ЗБЕРІГАВ”:

Ритуальна служба СКП.Спецкомбінат
ПКПО”
м.Київ, вул. Бульварно-кудрявська 47/14 
р/р 26007060256988
в Печерській філії ПриватБанку
код банку 300711
Код ЄДРПОУ 03358475

“ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ”:

ТОВ «ОМ-ТРАНС»
07400, м. Бровари, вул. Металургів, б. 22, 
оф. 8
ШН 37015033
р/р 26009300594061 вТВБВ 
№10026/0741 філії - ГУ по м. Києву та 
Київській області AT «Ощадбанк»
МФО 322669


