договIр зБЕрIгАння

Nb

5l -l2ll8

м. КиТв

"01" грудня 20l8 р.

риryальна служба спецiалiзоване комунальне пiдприсмство
оrспецiалiзованиii
комбiнат пiдприсмств комунально-побутового обслуговування" виконавчог0
opl,aцv
киiъськоi Micbkoi ради (киiъська Micbka державна адмiнiстрацiя)- плаl.ник полатку Ila
прибуток на загальних пiдставах (надалi iменуеться ''Зберiгач''), в особi
o"p.nropu i;,;уб;
о,о,, з однiеТ сторони, та Приватне пiдпри€мство <Смiян i К>>о в особi
дирек.гора ('мiяна
Олександра !митровича, що дiе на пiдставi Статуту, (надалi iмсtlуr:т.ься

"Поклажодавець"), з iншоТ сторони, (в подальшому
разом iменуються "Сторони''. а кож}lа
окремО - "СтороНа") укла_пИ uей .ЩогоВiр вiдповiдtlльного зберiгання (нала:ri
iмеttуеться
"{оговiр") про таке.
1.

зАгАльнI положЕння

1,1, В порядку та на умовах, визначених цим
flоговором, за ак.гом гtриймаltttя передачi' який е невiд'смною частиною цього
ffоговору, Поклажодавець перелас, а
зберiгач приймас на вiдповiдilльне зберiгання протягом строку
цього !оговору плайно
згiдно з flодатком J\Гч 1.
1,2, За здiйснення вiдповiдального зберiгання за цим
!оговором Поклажоllа}}еIlь
щомiсяuя сплачуе Зберiгачу винагороду у розмiрi 9400,00 (Дев'ять тисяч чотирI.1ста) l.prI.
00 коп.
2.

прАвА тА оБов,язки зБЕрlгАчА

2.1 . Зберiгач зобов'язаний:

2.11. Вживати Bcix необхiдних заходiв для забезпечення cxopoHtlocT.i майна

протягом строку зберiгання.
2,1.2. ЗберiгатИ майно окремо вiд iнших
речей, з дотриманням ycix необхiдних
умов, якi забезпечують збереження майна Поклажодавця.
2,1,З, НеСТИ ВiДПОВiДа,ЧЬНiСТЬ За втрату (нестачу) або пошкоJl)ItенItя майltа
Поклажодавця, переданого на зберiгання Зберiгачевi, вiдповiдностi iз
у
цим flo1.oBopclM
та чинниМ в YKpaTHi законодавСтвом З моментУ одержаннЯ майна
вiд ПоклаЖОЩflВI{Я Т.О 7'|t)
моменту його повернення Поклажодавцю,
2.1,4- Повернути майно Поклажодавцю за першою вимогою останнього.
2,2, Зберlгач не мас права користуватись майном, KpiM випадкiв,
узго2lжених iз
поклажодавцем, за умови, що таке узгодження оформлю€ться письмово.
2,3, Зберiгач не мае права передавати майно користування TpeTiM
особам.
у
3.
З. l .

оБов,язки поклАжодАвця

Поклажодавець зобов'язаний:

, Передати Зберiгачевi майно на зберiгання не пilзнirпе. нiлt чере.t l0
калеIIдарних днiв пiсля набрання чинносr,i цим
!оговором.
3,1 .2. Забрати у Зберiгача майно до закiнчення строку
цього flогсlвсlру,.
з,1,3, IЩомiсячно. не пiзнiше 10 числа наступного за
розрахункоtsим lчIiсяt(я
сtIлачуваТи ЗберiгаЧу винагорОлу
у розмiРi 9400,00 .р*r. ,u актоМ виконаних робi,l.
З,2, ПоклажодавецЬ мас право у будь-який час вимагати Зберiгача
п()tsерItсIIItя
у
майна. яке знаходиться на зберiгаrrнi (всього або його .lастиltи).
З,3, ПоклажодавецЬ мас право у будь-який час здiйснювати перевiрку
схсlрtltltltlс,гi
переданого майна.
3, l ,1

4.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH

4.1. У ВиПаДкУ порушення зобовlязань, що виникають з цього Щоговору, Стороllи
НеСУТЬ Вiдповiда_llьнiсть, визначену цим !оговором та (або) чинним в YKpaTHi
законодавством.
4.2, Якщо Зберiгач зазна€ в результатi зберiгання майна збиткiв внаслiдок
властивостей майна, про якi BiH не знав i не повинен був знати, Поклажодавець повинеLI
вiдшкодувати Зберiгачу цi збитки.
5.

вирIшЕння спорIв

5.1. Yci сПори, що виникають з цього Щоговору або пов'язанi iз ним, вирiшуються
ШЛЯХОМ ПеРеГоВорiв мiж Сторонами. Якщо вiдповiдниЙ спiр неможливо вирiшити ltIJIях()м
ПеРеГОВОРiв, BiH вирiшусться в судовому порядку за встановленою пiдвiломчiсr,ю та
пiдсуднiстю такого спору вiдповiдно до чинного в YKpaTHi законодавства.
б.

ля договору

I]ей .Щоговiр вважаеться укладеним i набирае чинностi з l грулня 201 8 року.
6.2. Строк цього !оговору починас свiй перебiг у момент, визначений у п. 6.1 цьсllо
/{оговору та закiнчусться 3 l грудня 20l9 р.
6.3. Закiнчення строку цього Щоговору не звiльняс Сторони вiд вiдгtовiдzulьносr,i за
його порушення, яке мало мiсце пiд час дiТ цього !оговору.
6.4. ЯКщО iнше прямо не передбачено цим ,Щоговором або чинним в YKpaTrri
:]аконодаВством, змiнИ У цеЙ !оговiР можутЬ бути BHeceHi тiльки за домовленiстю CTopiH.
яка оформлю€ться додатковою угодою до цього !оговору.
6.5. Змiни у цей !оговiр набирають чинностi з моменту нzlJIежного оформлення
СТОРОнами вiдповiдноi додатковоТ угоди до цього [оговору, якщо iнше не BcTaHoBJleHg у
СаМiЙ ДОдатковiй угодi, цьому !оговорi або у чинному в YKpaTHi законодавствi.
6.6. Якщо iнше прямо не передбачено цим !оговором або чинним в УкраТпi
законодавством, цей ffоговiр може бути розiрваний тiльки за домовленiстю CTKlpirr. яка
оформлюеться додатковою угодою до цього !оговору,
6.7, Цей .ЩОговiр вважа€ться розiрваним з моме}{ту на,'lежного оформ.ltенltя
Сторонами вiдповiдноТ додатковоI угоди до цього !оговору, якщо iнше не Bc,гaIloBJleIiO у
СаМiЙ ДОДатковiй угодi, цьому Щоговорi або у чинному в YKpaTHi законодавствi.
6.1 .

7.

ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Yci правовiдносини, що виникають з цього !оговору або пов'язанi iз ним. у
тому числi пов'язанi iз дiйснiстю, укладенням, виконанням, змiною та припинен}Iям цього
!оговору, тлумаченням його умов, визначенням наслiдкiв недiйсностi або поруlленFlя
Щоговору, регламенТуються цим {оговором та вiдповiдними нормами чинноl,о в YKpaTrli
законодаВства, а такоЖ застосовнИми до таких правовiдносин звичаями дi-човоrrl оборс1.I.у
на пiдставi принципiв добросовiсностi, розумностi та справедливостi.
7 .2. ПiСля пiдписання цього !оговору Bci попереднi переговори за ним, листуваtllIя.

попереднi договори, протоколи про намiри

та буль-якi iншi ycHi або

ltисьмttlвi

домовленостi CTopiH з питань, що так чи iнакше стосуються цього [оговору, втрачак]ть
юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченнi умов цього !оговору.
7.3. СТОРОни несуть повну вiдповiда,чьнiсть за правильнiсть вказаних ними у цьому
ffоговорiв реквiзитiв та зобов'язуються своечасно у письмовiй формi повiдtlмляти iHllty
сторону про iх змiну, а у разi неповiдомлення несуть ризик настання пов'язаних iз tlим
несприятливих наслiдкiв.
7.4. Щодатковi угоди та додатки до цього Щоговору е його невiд'смними частиtlапли i
мають юридичну силу у разi, якщо вони викладенi у письмовiй формi, пiдписаtli
Сторонами та скрiпленi Тх печатками.

Bci виправлеНня за текстоМ цьогО ffоговорУ маютЬ силу та можуть
браr,ися iцl
виключно
за умови, що вони у кожному окремому випадку
уваги
,засвi;t,ленi
латованi.
пiдписами CTopiH та скрiпленi ix печатками.
7,6, Щей !оговiр складений при повному
розумiннi Сторонами йоt.о уплов ,га
термiнолОгiТ украТнСькоЮ мовоЮ двох автентичних
примiрп"пu*, якi макlть olltla*()l]),
У
к)ридичнУ силу, - по одномУ для кожноТ iз CTopiH.
7,5,

ry

8.мlсцЕзнАходжЕння

рЕквIзити CToPtH
"ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ':

риryальна служба Скп.спецкомбiнат

пкпо,,

м.КиТв, вул. Бульварно-кудрявська
plp 260070б0256988
в Печерськiй фiлiТ ПриватБанку
код банку 3007l 1
Код СflРПОУ 0З358475

I
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Приватне п[дприсмство
<Смiян i К>
юр. адреса: 0102l , м.КиТв,
вул.Шовковична, 1З12
факт.адрес а: 04 1 28, м. Киiв.

вул..Стеценка, 20А
р/р 2б00800028100l в

(АКОРДБАНК)

ВАl'КБ

код банку 3806з4. код СДРПоУ
2з7з2705
IПН 2З7 З27 026 102, свiд.J\Ъ 20002
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Дrl.цаr,ок Л}l

до flоговору зберil,аrlняl

ЛЪ51-12/18 вiд ,оOlООr,р},лня 20ltt р.

Акт

ЛЪ

прийому-передачi
до договору зберiгання
51-12/18 вiл,,0l" грудня 2018 р.

м. КиТв

,,01" l,рудня 20l8 р.

ритуальна служба спецiалiзоване комунальне пiдприсмство ,rсrrеlliа;riзоваllиii

комбiнаТ пiдприсlмСтв комунально-побУтовогО обслуговУванняоО вико}IавчOго opt.aIIy
КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪська MicbKa державна адмiнiстрацiя)- IIлаlник п()датку на
прибуток на загальних пiдставах (надалi iменуеться "Зберiгач"), в особi дирск,гора ['о:lубit
о.о., з однiеТ сторони, та Приватне пiдприемство кСмiян i К>, в особi директ0ра (]rlriяrrа
Олександра !митровича (нада,чi iменусться "Поклажодавець"), який zцiс tla пiдс.гавi Cr.ary,l1,.
з iншоТ сторони, уклали цей акт про подане нижче:
l

-

.

-

.,Поклажодавець" переда€ , а ,.Зберiгач" прийма€::
Компресор повiтряний - 2 шlт.;

-

flвигуни дизельнi - З шт.;
lllафи металевi - 4 шт.;
Стенд для двигуна - l шт.:
Гiдро кран - 2 шт,.;
Пiдставки для двигунiв - 4 шт.:
Слкlсарнi верстати З шт.;
Комп'ютери вкомплектi -5 шт.;
Корпуснi меблi- 2 шlт.l

З.

майна:
IJей акт складено в 2-х гlримiрниках, llo одному для KorKHclT с]()рOltи.

-

- С]телаrкi металевi - З шт,:
- Запчастини в асортиментi.
2. Виявленнi недолiки переданого
4.

Актсневiд'€мноючастиноюдоговорузберiганrlялъ51-12/l8вiл..0l"гр1,;trrя2OItl

5.

р

зБЕрIгАч
поклАж()fiАвЕщIl
РитуальнаслужбаСКП,,Спецкомбiнат Приватнепiдприсмство

ПкПо"

м.КиТв, вул. Бульварно-кудрявська
р/р 26007060256988
в Печерськiй фiлiТ ПриватБанку

код банку З007l l
Код СДРПОУ 03358475

<Смiян i К>

4] l1 4

Юр. аДреса: 0102l . м.КиТв.
вул.IlIовковична, l З/2

факт.алреса: 041 28. м.КиТв. Bv.lt..[' l,сtцеttкit.

20А
р/р 2600800028100l в I]AT КБ

(АКоР
код

IIlн

сдрпоу

2з7з27а5

.Лс 20002765ft

Ё)
.f{. Смiяlл

ДОДАТКОВА УГОДА

до договору зберiгання

JrlЪ 51-]12118

N9

1

вiд <01) грудня 2018 р.
28.12.2019 року

м.КиТв

риryальна служба спецiалiзоване комунальне пiдприсмство ,rспецiалiзований

комбiнат пiдприсмств комунально-побутового обслуговування" виконавчого органу
киiвськоi Micbkoi ради (киiъська Micbka державна адмiнiстрацiя)- платник податку на
пiдставах (надалi iменусться "Зберiгач"), в особi директора Голуба
прибуток
"u.u.-urrих
о.о., з однiсТ сторони та Приватне пiдприсмство <Смiян i К)>, в подальшому
''ПоклажоДавець"' в особi директора Смiяна О.!., якиЙ дiс на пiдставi Статуту, з лругоI
сторони, що iменуються разом - Сторони, вирiшили укласти цю Додаткову угоду до
наступне:
Щоговору зберiгання Jt 51-12/18 вiд (0l ) грудня 2018 р. про
1. СторонИ вирiшилИ змiнитИ п.6.2.,ЩоГоворУ зберiгання J\ъ

5i-12ll8 вiд

<01>

грулня 20l8

р. та викласти у наступнiй редакцii:

6.2. Строк цього ,Щоговору починас свiй перебiг у момент, визначений у п. 6.1 цього
Щоговору та закiнчусться 31 березня 2020 р.>.
2. yci iншi умови ,щоговору не змiненi цiсю ,щодатковою угодою заJIишаються в силi та
сторони пiдтверджують по ним свот зобов'язання.
з. Ц" Додаткова уiодu набирае чинностi з дати пiдписання ,щоговору та лiе протягом
TepMiHy дiТ !оговору.
4. Ця .щодаткова угода з моменту набрання нею чинностi с невiд'емною частиною
<<п.

ё

мовою? по одноМУ
ftTiiJ;aTKoBa угода складена у двох примiрниках, украIнською

кожноТ iз CTopiH, кожний з яких мас однакову юридичну силу,

<ПоКЛАЖоДАВЕЦЬ>:
<ЗБЕРIГАЧ>:
Ритуальна служба СКП <Спецкомбiнат ПП <Смiян i К>
юр. адреса: 01021, м. Киiв,
ПкПо)
вул. Шовковична, 13/2
м.КиТв, вул. Бульварно-Кулрявська
факт. адреса: 04128, м. КиiЪ,
47l14
вул. Стеченка.20А
р/р UA093007 1 1 0000026007060256988
р/р 26008000281001 в ВАТ КБ
в Печерськiй фiлiТ ПриватБанку
код банку З0071 1
Код СДРПОУ 03358475

Голуб

(АКОРДБАНК>

мФо

380634
Код СДРПОУ 2З7З2'705

,а,
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