
м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю „Автопланета М”, в особі директора 

Міненка Олександра Михайловича, діючого на підставі Статуту, далі ВИКОНАВЕЦЬ, з другого боку, 

уклали цей договір про наступне:

1.1. Виконавець здійснює пошук потенційного покупця на майно Замовника за ціною 

погодженою в таблиці ст.3. Опис майна: автомобіль

1.2. Виконавець забезпечує відповідальне зберігання автомобіля на термін дії даного договору.

2.1.1. Самостійно здійснювати маркетингову роботу, направлену на пошук потенційних покупців

 автомобіля Замовника.

2.1.2. Прийняти у Замовника на зберігання автомобіль та вжити всіх необхідних заходів для його 

збереження  від втрати , нестачі або пошкодження.

2.1.3. Оглянути автомобіль, який передається на зберігання, перевірити його якість та 

комплектність.

2.1.4. Заздалегідь проінформувати Замовника про наявність потенційного покупця, а також про 

можливі строки та місце укладання договору купівлі-продажу.

2.1.5. Повернути автомобіль Замовнику протягом 2 (двох) робочих днів з моменту надходження 

письмової заяви, при умові виконання п.4.3.

2.1.6 Прийом або повернення автомобіля оформити актом прийому - передачи.

2.2.1. Додатково отримати від Замовника необхідну інформацію, яка стосується автомобіля.

2.2.2. Отримати за виконані послуги оплату в розмірах і в строки, передбачені договором.

2.3.1. Прийняти від Виконавця надані  послуги, якщо вони відповідають умовам договору  і 

оплатити її в розмірах та в строк, передбачений договором.

2.3.2. Надавати Виконавцю інформацію, необхідну для надання вищенаведених послуг.

2.3.3. Передати автомобіль Виконавцю в момент підписання Акту прийому-передачі, що є 

невід’ємною частиною даного Договору.

2.3.4.Самостійно транспортувати автомобіль за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 8.

2.4.1. Відмовитись від прийняття послуги, коли вона не відповідає вимогам  та умовам договору.

2.4.2. Вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли  внаслідок неналежного 

виконання ним зобов’язання.

№/п

1

3.1.Уцінка майна можлива у будь-який час за взаємною згодою Сторін, про що робиться 

відповідний запис у даній таблиці.

4.1. Всі розрахунки здійснюються у національній валюті шляхом перерахування на розрахунковий 

рахунок Виконавця.

4.2. У разі наявності потенційного покупця Замовник сплачує Виконавцю   

але не менше вартості відповідального зберігання із 

розрахунку  грн./добу. Оплата здійснюється у момент підписання договору купівлі-продажу з

покупцем.

4.3. По закінченню терміну дії Договору, у разі відсутності покупця, або у разі дострокового 

про надання  послуг

 грн. 00 коп.00.01.1900

Виконавець, підписЗамовник, підпис

ДОГОВІР № _________________

_____________2022р

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2. ПРАВА та ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Громадянин(ка) України _______________________________, що мешкає за адресою: 

__________________________________________, далі ЗАМОВНИК, з одного боку, та

 0 0 0

3. ФОРМУВАННЯ та УЦІНКА МАЙНА

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ та ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Дата 

реєстрації

00

Марка, Модель
Рік 

випуску

Об’єм 

двигуна
Номер кузова

Технічний 

паспорт

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.2. Виконавець має право:

2.3. Замовник зобов’язаний:

2.4. Замовник має право:

Дата Діюча ціна Нова ціна



розірвання Договору, Замовник компенсує Виконавцю витрати з відповідального зберігання із 

розрахунку  грн./добу. Оплата здійснюється у момент підписання Акту повернення майна.

4.4. Всі вище перераховані дії оформлюються відповідними актами.

5.1. За порушення умов даного договору винна Сторона повинна відшкодувати іншій Стороні 

заподіяні збитки в повному обсязі.

5.2. Сплата штрафу та відшкодування збитків не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язань 

по договору.

5.2. Жодна з Сторін не відповідає за невиконання договору та спричинення збитків, якщо її дії стали 

наслідком  форс - мажорних обставин, які підтверджуються довідкою Торгово-Промислової палати 

України.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за дефекти, які були спричинені впливом часу, природних 

стихій, високої температури та вологості у період простою на відповідальному зберіганні. Такими 

дефектами вважаються і можуть бути:

• Корозія зовнішніх і внутрішніх частин кузова;

• Окислення контактів і як наслідок відмова в роботі деякого електрообладнання;

• Розрядження акумуляторної батареї;

• Деформація пластикових деталей внаслідок високої денної температури повітря;

• Розгерметизація агрегатних вузлів внаслідок старіння гуми ущільнювачів, ослаблення 

хомутів і т.п;

• Ускладнена робота і навіть заклинювання деяких агрегатів.

6.1. Цей договір набирає  чинності з моменту підписання і діє до 

6.2. Замовник може розірвати договір в односторонньому порядку, на підставі письмової заяви 

та за умови виконання п.  4.3.даного договору.

6.3. Даний Договір може бути припинений достроково за бажанням Виконавця, попередивши 

Замовника про це не пізніше, ніж за 10 днів до дати припинення.

6.4. Якщо жодна із Сторін договору в 10-ти денний термін до закінчення дії договору  не заявить 

про своє небажання співпрацювати, договір автоматично пролонговується на такий самий термін.

7.1. Всі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором підлягають 

урегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.

7.2. У випадку якщо Сторони протягом одного місяця не зможуть дійти згоди зі спірних питань

шляхом переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд  суду, згідно з чинним 

законодавством України.

8.1. Договір складено в двох примірниках на українській мові, які мають однакову юридичну силу.

8.2. Виконавець є платником податку на загальних підставах згідно Закону України „Про 

оподаткування прибутку підприємств”.

04080, м. Київ, вул. Корабельна, буд. 6,

р/р №UA173052990000026003026700113 

в ПАО АТ "Приватбанк" МФО 380775 Паспорт: ___ _______________ виданий 

р/р №UA043348510000000026001145612

в "ПУМБ" МФО 334851

ЄДРПОУ 41412947 ІПН: ___________________ 

ІПН 414129426540 тел. ________________

тел. 067 908 12 35

Директор

_______________Міненок О. М. _________________________________

9. АДРЕСИ і БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИКВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «Автопланета М» _______________________________

__________________________________________

_______________________________________, 

____________________ року

8. ІНШІ УМОВИ

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


