
Договір оренди 

№_________ від дата_________ 

ПІБ: Адреса локації:______________ 

Контактны дані: 
 
 

Юніт: ____ кв.метри 
Стандартна вартість  
оренди (без знижки): ________ 

Мобільний номер: Додаткові послуги: 

Контактний е-mail: Довірені особи: 
Повідомляйте адміністрацію про будь-які зміни щодо вашої контактної інформації та адреси для листування. Розміри 
юніту є приблизними і допускаються невеликі похибки при точному обмірюванні. Переконайтеся, що розмір вашого 
орендованого боксу відповідає вашим точним вимогам. При підписанні цієї угоди, ви погоджуєтеся з фактичним 
розміром юніту, що ви використовуєте. 

1. Несвоєчасна сплата оренди: за порушення строку внесення щомісячних платежів - штраф 10% від 

ставки оренди за кожні 14 днів прострочення.  

2. Прибирання: при необхідності після закінчення оренди може бути стягнута плата за прибирання чи 

ремонт юніту. 

3. Закінчення оренди: Попередження про виїзд за 3 дні для вчасного перерахунку авансу. 

Невід’ємною частиною цього договору є Стандартні умови оренди складського відсіку компанії ТОВ 

«Комора склади індивідуального зберігання», що діє на підставі Статуту в особі директора Мурача 

Романа Віторовича. (Далі по тексту “Стандартні умови”).  

Підписанням цього Договору, Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма умовами оренди 

складських відсіків Компанії, в т.ч. з правилами користування складськими відсіками, Стандартними 

умовами.  

Нижче наведені важливі пункти зі Стандартних умов, що додаються окремо.  

Будь ласка, ознайомтесь і поставте свій підпис. 

 

№ у 
додатку 

Формулювання Ознайом
лений 

2.4 Користувач відповідає за установку замка на дверях Складського відсіку і 
повинен забезпечити його знаходження в закритому стані під час відсутності 
Користувача. 

 

2.6 Користувач гарантує і ручається Компанії, що майно, яке зберігатиметься у 
Складському відсіку: (А) буде належати йому на законних підставах; (В) не буде 
небезпечним, не буде мати небезпечних характеристик, включати й містити 
небезпечних речовин…Компанія має право не дозволити зберігання будь-якого 
майна незалежно від причин. 

 

2.12 2.12. Умови доступу Компанії до реалізації майна, на випадок прострочення 
заборгованості щодо орендної плати, більше ніж на 1 місяць. 

 

3.14 3.4. Компанія вправі стягнути з Користувача штраф у розмірі 10% щомісячного 
платежу за кожен двотижневий період прострочення. 

 

3.6 Компанія має право підвищувати розмір Плати за користування одноразово на 
початку кожного календарного року, наступного за роком укладення Договору. 

 

3.7 Користувачу надано доступ до "особистого кабінету" на сайті Компанії  

 

Орендар: ___________________    Від Компанії: 

        Менеджер ________________ 

Дата 


