  ДОГОВІР 
ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ № ____ 

м. Київ                                                                                                             «10» квітня 2019 року

ТОВ «А», надалі іменується  - Поклажодавець, в особі начальника П.О.М., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
Фізична особа – підприємець Н.Д.В., в особі Н.Д.В., надалі іменується – Зберігач, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 03.07.2008 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 0 000 000 0000 00001, з іншої сторони, разом іменовані – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей договір відповідального зберігання, далі – Договір, про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

	За умовами цього Договору Поклажодавець передає Зберігачу, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання дизельний генератор Kipor KDE 16 STAO, в кількості 1 (одна) штука, в подальшому іменовано - Майно. 
	Вартість переданого майна на зберігання становить 124 769 грн. 00 коп. (сто двадцять чотири тисячі сімсот шістдесят дев’ять гривень 00 коп.) та зазначається в Акті приймання-передачі Майна.

1.3.  Сторони не передбачають плату за зберігання Майна.

2. ВАРТІСТЬ ПЕРЕДАНОГО НА ЗБЕРІГАННЯ МАЙНА

2.1. Вартість переданого на зберігання Майна встановлюється Поклажодавцем і зазначається в Акті приймання-передачі Майна. 

3. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ МАЙНА НА ЗБЕРІГАННЯ

3.1. Приймання Майна, що надійшло на зберігання, за кількістю та якістю здійснюється уповноваженими представниками Сторін та фіксується у підписаному між Сторонами Акті приймання-передачі майна, що є невід’ємною частиною даного Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Зберігач: 
4.1.1. Приймає Майно на зберігання через свого уповноваженого представника.
4.1.2. Підписує наданий Поклажедавцем Акт приймання-передачі Майна на зберігання.
4.1.3. Забезпечує повне збереження Майна, а після закінчення зберігання повертає його Поклажодавцю. Майно повинно бути повернене в негіршому стані, ніж той, у якому воно було прийняте на зберігання, з урахуванням змін його природних властивостей.
4.1.4. Майно Зберігач зобов’язаний зберігати на території, що знаходиться за адресою:  00001, м. Н-ськ, вул. Н-ська, 160Б. 
4.1.5. Турбується про Майно, як про власне, вживає всіх заходів для його збереження від знищення, пошкодження, розкрадання, іншого зниження споживчих якостей.
4.1.6. За першою вимогою Поклажодавця надає тому можливість доступу до Майна і перевірки умов зберігання. 
4.1.7. Повертає Майно Поклажодавцю повністю за першою вимогою останнього не пізніше 2-х днів з дня одержання такої вимоги за адресою, зазначеною в п. 4.2.2 даного Договору.
4.2.Поклажодавець:
4.2.1. Передає Майно Зберігачу у визначеному в пункті місці, про що укладається Акт приймання-передачі Майна на зберігання. 
4.2.2. Одержує Майно за адресою: 00001, м. Н-ськ, вул. Н-ська, 160Б.
4.2.3. Письмово, протягом 5 днів, заявляє претензії до Зберігача у разі виявлення після одержання Майна нестач, пошкоджень, які не могли бути виявлені шляхом зовнішнього огляду безпосередньо у момент одержання Майна.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторона, яка зазнала збитків від невиконання або неналежного виконання іншою Стороною зобов’язань за Договором, має право вимагати відшкодування завданих їй збитків.
5.2. Зберігач несе відповідальність перед Поклажодавцем у випадку втрати, знищення, псування Майна:
а) за пошкодження Майна, які призвели до погіршення споживчих якостей настільки, що використання того за призначенням стало неможливим («істотне пошкодження») – у розмірі повної вартості Майна;
б) за інші пошкодження – у розмірі суми, на яку знизилася вартість Майна.
5.2.1. Зазначені суми розраховуються виходячи із вартості Майна на дату початку зберігання.
5.3. Зберігач відповідає перед Поклажодавцем лише у випадку псування Майна внаслідок умислу або грубої необережності.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання умов Договору, якщо таке порушення є наслідком обставин непереборної сили, які настали після укладення Договору незалежно від волі Сторони (далі — Форс-мажор). 
6.2. Форс-мажорними є обставини, які навіть сумлінна Сторона не могла передбачити і запобігти (наприклад: воєнні дії, техногенні катастрофи, землетруси, повені, пожежі, інші стихійні лиха або події надзвичайного характеру). 
6.3. Сторона, що постраждала від форс-мажорних обставин, повинна негайно (до 3 днів) повідомити іншу Сторону про виникнення, характер і можливий строк дії таких обставин.
6.4. Форс-мажорні обставини підтверджуються довідкою Торгово-промислової палати України (її регіональними відділеннями).

7. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 

7.1. Спори, що виникають в ході дії цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.
7.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, а також у випадку, якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів він вирішується в судовому порядку за підсудністю такого спору в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до 31 грудня 2019 року, а в частині взаєморозрахунків - до повного їх виконання Сторонами.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. Договір складено в 3 (трьох) автентичних  примірниках, що мають однакову юридичну силу, 2 (два) з яких зберігаються у Зберігача, 1 (один) – Поклажедавцю. 
9.2. Зміни і доповнення до цього Договору повинні бути викладені письмово і підписані Сторонами. 
9.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.4. Зберігач не являється платником податку на прибуток на загальних підставах.
9.6. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору вважаються дійсними за умови їх письмового оформлення та підписання уповноваженими на це представниками Сторін, у порядку та спосіб, визначений чинним законодавством України.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЗБЕРІГАЧ:
Фізична особа – підприємець
Н.Д.В.


Юридична адреса: 000001, м. Н-ськ, 
вул. Н-ська, буд. 8, кв. 51
Фактична адреса: 00001, м. Н-ськ, вул. Н-ська, буд. 160Б
тел. (044) 00-14-99
Код ЄДРПОУ 0203040302
р/р 00000001800 в АКЦ.-КОМ. ІННОВ. БАНК «УКРСИББАНК» в м. Н-ську
МФО 000005

ФОП
         _____________________ Д.В.Н.
                     М.П.

ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ:
ТОВ «А»



05551, м. Н-ськ, вул. Н-ська, 10
тел.: (044) 000-00-63 
Код ЄДРПОУ 76754981
р/р № 00000113092652
р/р № 00010333092652
в ДКС України у м. Києві
МФО 84342


Начальник
        _______________ О.М.П.
                     М.П.



























Акт прийому-передачі майна 
на відповідальне зберігання


м. Київ                                                                                    «___»  ___________ 2016 року


Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України», надалі іменується - Поклажодавець, в особі начальника Підгрушного Олександра Миколайовича, який діє на підставі Положення, затвердженого наказом Національної поліції України від 07.11.2015 № 77 (у редакції наказу Національної поліції України від 13 липня 2016 року № 599), з однієї сторони, та 
Фізична особа – підприємець Некрасов Дмитро В’ячеславович, надалі іменується – Зберігач, в особі Некрасова Дмитра В’ячеславовича, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 03.07.2008 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 2 067 000 0000 141271, з іншої сторони, разом іменовані – Сторони, а кожен окремо – Сторона, згідно Договору відповідального зберігання від __.___.2016 №____ уклали цей Акт прийому-передачі Майна на відповідальне зберігання, далі – Акт, про наступне:

	Поклажодавець передав, а Зберігач прийняв на відповідальне зберігання наступне Майно:

№ п/п
Найменування 
Од. вимір.
Кіл-ть
Ціна без ПДВ, грн.
Сума без ПДВ, (грн)
	
Дизельний генератор Kipor KDE 16 STAO

Шт.
1
124 769,00
124 769,00

2. Сторони підтверджують, що Майно знаходиться в належному стані, без пошкоджень.
	Майно буде зберігатися на території Зберігача за адресою: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160Б.
	Цей Акт складений у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.



ЗБЕРІГАЧ:
Фізична особа – підприємець
Некрасов Дмитро В’ячеславович


Юридична адреса: 02125, м. Київ, 
вул. Стальського, буд. 8, кв. 51
Фактична адреса: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 160Б
тел. (044) 223-14-99
Код ЄДРПОУ 2937321738
р/р 26002219504800 в АКЦ.-КОМ. ІННОВ. БАНК «УКРСИББАНК» в м. Харків
МФО 351005

ФОП
         _____________________ Д.В. Некрасов
                     М.П.

ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ:
Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України»

01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10
тел.: (044) 254-92-63 
Код ЄДРПОУ 40108981
р/р № 35216063092654
р/р № 35228363092654
в ДКС України у м. Києві
МФО 820172



Начальник
        _______________ О. М. Підгрушний
                     М.П.



