Додаток № 1 До Договору
оренди складського боксу
№ _______ від _________2020 р. (далі - Договір)
ПРАВИЛА
користування складським боксом
(далі - Правила)
1. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ СКЛАДСЬКИМ БОКСОМ
1.1. ОРЕНДАР зобов'язаний зазначити письмово виявлені недоліки і дефекти складського боксу (надалі Бокс). При відсутності письмових зауважень ОРЕНДАРЯ щодо наявності будь-яких недоліків та/або
дефектів Боксу, вважається, що Бокс прийнятий (переданий) в належному стані без зауважень.
1.2. ОРЕНДАР має право доступу до Боксу протягом терміну, за який ОРЕНДАРЕМ сплачено платежі
згідно цього Договору.
1.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право змінити час доступу, попередньо повідомивши про це ОРЕНДАРЯ
будь-яким способом: засобами телефонного зв’язку, або електронною поштою, особисто, або на вебсайті ОРЕНДОДАВЦЯ.
1.4. При відмові ОРЕНДАРЯ сплачувати орендні платежі в порядку та на умовах вказаних у цьому
Договорі, ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право не надавати ОРЕНДАРЮ доступу до Боксу.
1.5. ОРЕНДАР повинен після підписання цього Договору встановити на дверях Боксу власний замок і
самостійно несе відповідальність за кінцевий доступ до Боксу.
1.6. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за несанкціонований доступ третіх осіб, які мають ключ
ОРЕНДАРЯ від орендованого Боксу.
1.7. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право в будь-який час вимагати, щоб ОРЕНДАР або будь-яка інша особа, яка
має намір зайти до Боксу, засвідчили свою особистість, і має право відмовити в доступі будь-якій
особі (включаючи ОРЕНДАРЯ), якщо такий не може засвідчити свою особу.
1.8. ОРЕНДАР відповідає за установку замка на дверях Боксу і повинен забезпечити його знаходження в
закритому стані під час відсутності ОРЕНДАРЯ поруч з Боксом.
1.9. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не зобов'язаний замикати незамкнений Бокс.
1.10. ОРЕНДАР підтверджує і гарантує ОРЕНДОДАВЦЮ, що майно, яке зберігається у Боксі:
- належить йому на законних підставах;
- не є майном, яке відповідно до законодавства вилучено або обмежено в обороті;
- є безпечним, не буде мати небезпечних характеристик, включати й містити небезпечних речовин;
- не відноситься до майна, яке згідно з п.1.11. Правил заборонено зберігати.
1.11. ОРЕНДАРЮ під час використання Боксу ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
1.11.1 зберігати:
- продукти харчування;
- живих істот;
- рослини;
- отрути і наркотичні речовини;
- пально-мастильні матеріали;
- легкозаймисті, вибухонебезпечні, вогненебезпечні, токсичні речовини;
- майно, що виділяє неприємні пари або запахи, а також спеціальні матеріали і спеціальне
обладнання для їх виробництва;
- рентгенівське устаткування, прилади й устаткування з використанням радіоактивних речовин
і ізотопів, а також самі радіоактивні речовини;
- промислові або побутові фарби в негерметичній або раніше відкритій упаковці;
- зброю, боєприпаси, або їх складові частини чи елементи;
- зразки науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт для
створення озброєнь і військової техніки;
- предмети, які підлягають вилученню згідно з рішенням суду;
1.11.2. Використовувати Бокс в якості житла чи робочого місця, приміщення для здійснення торгівлі
чи надання послуг, реєструвати адресу місцезнаходження для юридичних осіб чи адресу
проживання для фізичних осіб;
1.11.3. Залишати у Боксі транспортні засоби обладнані двигуном внутрішнього згоряння;
1.11.4. Самовільно змінювати або здійснювати ремонт Боксу;
1.11.5. Палити або використовувати джерела відкритого вогню, розспівати алкогольні або
слабоалкогольні напої.
1.12. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право заборонити зберігання будь-якого майна незалежно від причин.
1.13. ОРЕНДАР зобов’язаний забрати із Боксу небезпечні речі та/або товари (п.1.11.1. Правил) протягом
2 (двох) годин з моменту повідомлення ОРЕНДАРЯ ОРЕНДОДАВЦЕМ (усно, по телефону,
електронною поштою або в інший засіб) або надати письмове розпорядження ОРЕНДОДАВЦЮ
утилізувати за рахунок ОРЕНДАРЯ небезпечні речі.
1.14. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право утилізувати небезпечні речі та/або товари (п.1.11.1. Правил)
ОРЕНДАРЯ із обов’язковим відшкодуванням ОРЕНДАРЕМ документально підтверджених витрат
ОРЕНДОДАВЦЯ на утилізацію, якщо протягом 2 (двох) годин з моменту повідомлення ОРЕНДАРЯ
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ОРЕНДОДАВЦЕМ (усно, по телефону, електронною поштою або в інший засіб) ОРЕНДАР не
забере із Боксу такі речі.
1.15. ОРЕНДОДАВЕЦЬ залишає за собою право входити в Бокс без дозволу ОРЕНДАРЯ (при
необхідності, зламати замок) і переміщати будь-яке майно, що зберігається в Боксі, в наступних
випадках:
- закінчення строку дії Договору;
- у разі несплати ОРЕНДАРЕМ щомісячного платежу, передбаченого цім Договором;
- для невідкладного ремонту Боксу;
- в інтересах безпеки;
- для запобігання шкоди третім особам або майну;
- для видалення майна, забороненого до зберігання у Боксі;
- за наявності в ОРЕНДОДАВЦЯ зобов’язання надати доступ до Боксу уповноважених органів
держави згідно діючого законодавства України;
- з метою реалізації умов цього Договору.
1.16. Відкриття ОРЕНДОДАВЦЕМ Боксу проводиться комісією, що складається з повноважних
представників ОРЕНДОДАВЦЯ. За фактом відкриття ОРЕНДОДАВЦЕМ Боксу, складається Акт, а в разі
наявності майна складається опис майна.
1.17. При користуванні Боксом, а також іншим майном ОРЕНДОДАВЦЯ, яким йому дозволено
користуватися відповідно до умов цього Договору, ОРЕНДАР зобов'язаний:
- не створювати перешкод ОРЕНДОДАВЦЮ, його працівникам чи довіреним особам або іншим
користувачам Боксів;
- не проводити будь-які роботи що можуть нанести шкоду Боксу, або проводити перепланування
Боксу, захаращувати проходи, сходи, службові приміщення або інші частини приміщень
ОРЕНДОДАВЦЯ, завдавати шкоди Боксу або будь-якому іншому майну ОРЕНДОДАВЦЯ або
будь-яких інших користувачів Боксів тощо.
- використовувати у разі необхідності спеціальні технічні засоби при розвантажені, завантажені,
переміщені тощо, особистого майна.
У разі якщо порушення ОРЕНДОРЕМ цього пункту призвело до заподіяння шкоди Боксу або
іншому майну ОРЕНДОДАВЦЯ, ОРЕНДАР на підставі дефектного акту, складеного
ОРЕНДОДАВЦЕМ, повинен: провести ремонт, відновити або замінити пошкоджене майно або
відшкодувати витрати ОРЕНДОДАВЦЯ пов’язані з проведенням необхідного ремонту, відновлення
або заміни відповідно. Дані дії повинні бути виконані в строк, який ОРЕНДОДАВЕЦЬ доведе до
ОРЕНДАРЯ: особисто, або засобами телефонного зв’язку, або електронною поштою, або поштовим
повідомленням.
1.18. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за стан вмісту Боксу. ОРЕНДАР зобов'язаний сам
стежити за тим, щоб вміст Боксу не піддавався пошкодженням, викликаним взаємодією з майном,
що зберігається в ньому.
1.19. ОРЕНДАР повинен дотримуватись Правил пожежної безпеки, під час перебування і зберігання
майна в Боксі; дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих людей в процесі
виконання будь-яких робіт чи під час перебування в приміщеннях ОРЕНДОДАВЦЯ; бути на місці
для отримання будь-якого доставленого в Бокс майна, і повинен зберігати це майно таким чином,
щоб не створювати незручностей для інших користувачів Боксів; дотримуватися ввічливості
стосовно інших осіб при користуванні коридорами, сходами, службовими приміщеннями або
іншими частинами приміщень ОРЕНДОДАВЦЯ; негайно повідомляти ОРЕНДОДАВЦЯ про будьяку шкоду, заподіяну в Боксі; дотримуватися вказівок співробітників ОРЕНДОДАВЦЯ в
приміщеннях ОРЕНДОДАВЦЯ та всіх правил користування Боксом, які ОРЕНДОДАВЕЦЬ може
видавати протягом дії Договору; відшкодовувати ОРЕНДОДАВЦЮ будь-які збитки, що виникають
внаслідок порушення ОРЕНДОРЕМ умов цього Договору. У разі заподіяння майну, здоров’ю або
життю ОРЕНДАРЯ чи його довіреній особі шкоди внаслідок невиконання або неналежного
виконання ними правил, інструкцій та вказівок ОРЕНДОДАВЦЯ, його працівників чи його
довірених осіб щодо необхідних заходів пожежної безпеки та заходів особистої безпеки,
відповідальність за таку шкоду ОРЕНДАР несе самостійно.
1.20. При виникненні підозр щодо невідповідності майна, що розміщується у Боксі (п. 1.11.1 Правил)
співробітник ОРЕНДОДАВЦЯ має право візуально оглянути майно ОРЕНДАРЯ, в тому числі
використовуючи прилади неруйнівного контролю.
1.21. Будь-яке майно, яке зберігається у Боксі, може бути притримано ОРЕНДОДАВЦЕМ в якості
забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі грошових, ОРЕНДАРЕМ перед
ОРЕНДОДАВЦЕМ.
1.22. У разі наявності у ОРЕНДАРЯ заборгованості за користування Боксом, ОРЕНДАР втрачає право
доступу до Боксу. ОРЕНДОДАВЕЦЬ направляє ОРЕНДАРЮ письмове повідомлення про
необхідність сплати заборгованості. Якщо через 7 (сім) календарних днів з дати направлення
такого повідомлення ОРЕНДАР не погасить заборгованість, Бокс відкривається згідно з п.1.15.
Правил та в разі необхідності складається опис майна які буде наявне у Боксі. Розшук ОРЕНДАРЯ
ОРЕНДОДАВЦЕМ не здійснюється.
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1.23. Вилучене з Боксу майно залишається на зберіганні у ОРЕНДОДАВЦЯ і переміщується на
відповідальне зберігання ОРЕНДОДАВЦЮ. При цьому платежі за користування Боксом з дня
відкриття ОРЕНДОДАВЦЕМ Боксу не нараховуються.
1.24. Вартість відповідального зберігання ОРЕНДОДАВЦЕМ майна ОРЕНДАРЯ (далі – Вартість
відповідального зберігання) дорівнює вартості користування Боксом – щомісячному платежу
вказаному у п. 2.2 цього Договору.
1.25. ОРЕНДАР в день припинення цього Договору повинен забрати все майно з Боксу і залишити
його чистим і прибраним, передавши ОРЕНДОДАЦЮ по Акту повернення незачиненим і в тому ж
стані, в якому він перебував у день передачі ОРЕНДАРЮ.
1.26. У разі виникнення у ОРЕНДОДАВЦЯ претензій щодо стану Боксу ОРЕНДАР зобов’язаний
протягом 2 (двох) днів сплатити суму зазначену в дефектному акті, складеного ОРЕНДОДАВЦЕМ.
1.27. ОРЕНДОДАВЕЦЬ після припинення та/або розірвання цього Договору може розпорядитися
майном, що залишилося у Боксу, в порядку передбаченому Правилами з урахуванням вимог діючого
законодавства України.
1.28. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право направити будь-яке повідомлення, сповіщення, рахунок, заяву чи
інший документ будь-якого роду ОРЕНДАРЮ на адресу, вказану в цьому Договорі або у випадку
отримання ОРЕНДОДАВЦЕМ повідомлення про зміну адреси, за останньою повідомленою
адресою, при цьому будь-яке повідомлення, сповіщення, рахунок, заява чи інший документ,
спрямований ОРЕНДАРЮ таким чином, вважається отриманим ОРЕНДАРЕМ через 7 (сім) днів
після направлення.
1.29. ОРЕНДАР зобов'язується своєчасно сповістити ОРЕНДОДАВЦЯ про зміни адреси проживання
(місцезнаходження), своїх реквізитів і контактної інформації. У разі невиконання даного обов'язку
ОРЕНДАР несе ризик настання несприятливих наслідків такого неповідомлення.
1.30. Довірені особи ОРЕНДАРЯ, мають право доступу до Боксу при умові дотримання ними вимог
цього Договору та цих Правил. ОРЕНДАР зобов'язаний повідомити таких осіб про положення цього
Договору та цих Правил, включаючи стандартні умови, й несе відповідальність за їх дії.
1.31. ОРЕНДАР не має права доступу в інші Бокси, крім Боксу, зазначеного в цьому Договорі.
1.32. ОРЕНДАР не має права передавати свої права за цим Договором третім особам.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ОРЕНДОДАВЕЦЬ
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