
      Договір відповідального зберігання майна 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНСТЮ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (далі – «Зберігач»),  в особі Директора Кравчути Віталія 
Анатолійовича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та «Поклажодавець» з другої сторони, які у подальшому за текстом разом іменуються 

як «Сторони», а кожен окремо «Сторона», уклали цей Договір відповідального збергіання майна про наступне: 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання протягом строку 
цього Договору МАЙНО, що визначене у акті приймання передачі майна, що є невід’ємною частиною цього Договору. 
1.2. Приймання МАЙНА на відповідальне зберігання та повернення його з відповідального зберігання здійснюється Сторонами за актами 
приймання - передачі, які є невід'ємною частиною цього Договору. 
1.4. Перелік майна, яке передається на відповідальне зберігання згідно з цим Договором, його кількість, вартість та комплексність визначаються 
Сторонами у актах приймання-передачі.                     2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗБЕРІГАЧА 
2.1. Зберігач зобов'язаний: 
2.1.1. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності майна протягом строку зберігання. 
2.1.2. Зберігати майно 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, його 
комплектність у відповідності із цим Договором та чинним в Україні законодавством з моменту одержання майна від Поклажодавця та до моменту 
його повернення Поклажодавцеві. 
2.1.4. Повернути майно Поклажодавцеві за актом приймання-передачі протягом 5 днів після припинення/ розірвання договору/отримання вимоги 
від Поклажодавця щодо повернення майна, у стані, в якому воно було одержане, з урахуванням нормального зносу. 
2.2. Якщо при прийманні Зберігачем майна виявляться пошкодження або недоліки, Зберігач зобов'язаний письмово повідомити Поклажодавця про 
такі порушення. Якщо Зберігач своєчасно не повідомить про це Поклажодавцеві, він несе відповідальність за збитки, спричинені Поклажодавцеві 
через таке неповідомлення. 
2.3. Зберігач має право: 
2.3.1. Здійснювати дії, направлені на пошук покупців Майна за ціною що дорівнює або перевищує вартість Майна, зазначену в акті приймання-
передачі.                                                                  3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКЛАЖОДАВЦЯ 
3.1. Поклажодавець зобов'язаний: 
3.1.1. Передати Зберігачеві майно на зберігання в день укладення цього договору за актом приймання-передачі. 
3.1.2. Прийняти Майно у Зберігача, що повертається ним згідно з п 2.1.4. та 2.3.2 Договору  за актом приймання передачі. 
3.2. Поклажодавець має право у будь-який час вимагати у Зберігача повернення частини майна, яке знаходиться на зберіганні, або всього майна з 
розірванням договору                         4. РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОРЯДОК ЇЇ СПЛАТИ 
4.1. Плата за зберігання майна становить 1 грн. на місяць та підлягає сплаті на користь Зберігача. 
4.2. Розмір плати за зберігання майна може змінюватись лише за згодою сторін шляхом оформлення додаткової угоди. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
5.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством 
України. 
5.2. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів 
щодо належного виконання цього Договору. 
5.3. Зберігач несе відповідальність за збереження і цілісність МАЙНА з моменту передання МАЙНА на зберігання і до моменту його повернення 
Поклажодавцеві. У випадку втрати (нестачі) або пошкодження МАЙНА, яке передано на зберігання, або його частини, Зберігач повинен за свій 
рахунок відшкодувати Поклажодавцеві завдану шкоду. 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
6.1. 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. 

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
7.1 Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. 
7.2. Строк дії цього Договору складає 1 (один) місяць з моменту його підписання Сторонами. 
7.3. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою будь-якої із Сторін, про що Сторона- ініціатор повідомляє іншу Сторону не менше ніж за 2 
(два) календарних дні до бажаної дати розірвання Договору. 
Зберігач: ТОВ «Автокредит Плюс», адреса юр.: 49126, м. Дніпро, пр. Праці 2Т, ЄДРПОУ 34410930, ІПН 344109304630, cв-во платника 
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