Договір зберігання продукції.
м.Луцьк

01.12.2018р.

Фізична особа-підприємець Лорві Вадим Сергійович, в подальшому
“Зберігач” в особі Лорві Вадима Сергійовича, що діє на підставі Свідоцтва , з
однієї сторони, та ТзОВ “ВЕСТПРОДУКТ” в подальшому “Поклажодавець”,
в особі директора Іванова Сергія Сергійовича, що діє на підставі Модельного
Статуту з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:
1. Предмет договору.
1.1 “Зберігач” надає частину (8 кв.м) складського приміщення, що
знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул. Вишківська, 28 “Поклажодавцю”
для зберігрння продуктів харчування.
1.2 “Поклажодавець” самостійно створює на частині приміщення необхідні
умови для зберігання продукції - забезпечує себе піддонами (8шт.) та
навантажувальним пристроєм.
2. Умови передачі і повернення приміщення.
2.1 “Поклажодавець” користується частиною приміщення з моменту
підписання Договору.
2.2 “Поклажодавцю” не відшкодовуються понесені ним втрати на створення
необхідних умов.
2.3 Після закінчення строку дії цього Договору, “Поклажодавець” звільняє
частину складського приміщення і повертає її “Зберігану”.
3. Умови розрахкнків.
3.1 “Зберігану” за зберігання матеріально-товарних цінностей плата не
сплачується за умови виконання “Поклажодавцем” поточних санітарних
робіт (прибирання приміщення).
4. Амортизаційні відрахування.
4.1 На складське приміщення амортизаційні відрахування не здійснюються.
5. Обовязки “Поклажодавця”
“Поклажодавець” зобзвязуеться:
5.1 Використовувати приміщення відповідно до його призначення та умов
цього Договору.
5.2 Своєчасно за свій рахунок проводити санітарне прибирання складського
приміщення.
6. Права “Поклажодавця”
“Поклажодавець” має право:
6.1 Самостійно здійснювати господарську діяльність у межах визначених
установчими документами, чинним заканодавством України та цим
Договором.

6.2 “Поклажодавець” не відповідає за зобовязаннями “Зберігана”.
7. Права “Зберігана”.
“Зберігай” має право:
7.1 Контролювати стан та ефективність використання складського
приміщення.
7.2 Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору.
7.3 “Зберігай” не відповідає за зобовязаннями “Поклажодавця”.
8. Строк дії та умови розірвання договору.
8.1 Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2019р.
8.2 Зміна або розірвання цього Договору можуть мати місце за погодженням
сторін.
9. Інші умови.
9.1 Зміни та доповнення до даного Договору вносяться відповідно до
Цивільного кодексу України шляхом складання відповідного письмового
документа (Додаткової угоди).
9.2 Даний Договір складений у 2-х тіримірниках , які мають одинакову
юридичну силу.
9.3 Жодна із сторін не має права передавати свої зобовязання за цим
Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.
10. Юридичні адреси сторін.
Поклажодавець

Зберігай

ТзОВ “ВЕСТПРОДУКТ”
43005, Волтнська обл.
м.Луцьк, вул. Винниченка,51
ЄДРПОУ 38131202
р/р 26002500048988 МФО 300614
ПАТ “Креді Агріколь банк”

ФОП Лорві Вадим Сергійович
43006, Волинська обл., м.Луцьк
вул. Червоноармійська, 102
інд. код 3058407979
р/р 26002924417757
МФО 320478
АБ “УКРГАЗБАНК”

/
Іванов

Лорві В.С.

