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ДОГОВІР СУБОРЕНДИ СКЛАДСЬКОГО ПРИМІЩЕННЯ № ______ 

м. Київ       «___» _____________ 2020 р. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А.ТЕРРА-2000», є платником 

єдиного податку за ставкою 5%, надалі «Орендар», в особі директора Опанасенко Юлії Леонідівни, 

який діє на підставі Статуту, з одного боку та 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

іменоване як «Суборендар»,  надалі іменовані разом – «Сторони», уклали цей договір, 

надалі «Договір» про нижченаведене: 

 

1. Орендар надає Суборендарю, а Суборендар приймає в тимчасове платне користування 

на умовах суборенди складське приміщення ангар (надалі – «Об’єкт суборенди» /«Об’єкт») 

з метою розміщення складу та використанням за призначенням. 

 

2. Об’єкт суборенди знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. 

Нові Петрівці, пров. Першого Травня, 2-Б. 

 

№ приміщення _______________ 

Загальна площа Об’єкту 
_______________ кв.м. 

3. Термін суборенди складає 34 (тридцять чотири) календарних місяці. 

 

4. Розмір суборендної плати визначається у вигляді плати відповідно до обраного 

Суборендарем пакету послуг, що є додатком до даного Договору та за бажанням 

Суборендаря у разі письмового погодження з Орендарем може бути змінений. 

 

5. На момент укладення даного Договору 

Суборендарем обрано наступний пакет 

послуг: 

 

________________ 

6. Вартість Об’єкту, що передається в 

суборенду визначена Сторонами і 

становить:  

 

_________________ грн. 

7. Суборендар користується Об’єктом на умовах передбачених Стандартними 

правилами надання та отримання послуг з передачі в користування складських приміщень, 

які є невід'ємною частиною цього Договору. 

 

8. Права та обов’язки Сторін передбачені чинним законодавством України і 

Стандартними правилами надання та отримання послуг з передачі в користування 

складських приміщень. 

 

9. У разі неналежного виконання або невиконання своїх зобов’язань в існуючих між 

Сторонами правовідносинах, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним 

законодавством України і Стандартними правилами надання та отримання послуг з 

передачі в користування складських приміщень. 

 

10. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому 

Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу 

Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим 

несприятливих наслідків. 
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11. Внесення змін та доповнень до Договору, у т.ч. пролонгація терміну його дії, 

можливе виключно за письмовим погодженням Сторін.  

 

12. Даний Договір може бути достроково припиненим/розірваним з підстав 

передбачених Стандартними правилами надання та отримання послуг з передачі в 

користування складських приміщень та чинним законодавством. 

 

13. Одностороння відмова від виконання умов даного Договору без зазначення причин 

допускається за умовою повідомлення заінтересованою Стороною іншої Сторони за 30-ть 

(тридцять) календарних днів до припинення цього договору. Повідомлення про 

припинення/розірвання цього договору заінтересована Сторона повинна надіслати за 

адресою вказаною в реквізитах цього Договору, рекомендованим листом з описом 

вкладення на адресу іншої сторони не менш ніж за 30-ть (тридцять) календарних днів до 

розірвання договору.  

 

14. У випадках, що не передбачені даним Договором, Стандартними правилами надання 

та отримання послуг з передачі в користування складських приміщень, Сторони керуються 

чинним законодавством України. 

  

15. Підписанням цього Договору Суборендар підтверджує, що ознайомлений і згоден з 

умовами Стандартних правил надання та отримання послуг з передачі в користування 

складських приміщень. 

16. Підписанням цього Договору Суборендар надає свою згоду на обробку персональних 

даних та включення персональних даних до відповідних баз, пов'язаних з укладенням та 

виконанням цього Договору. 

17. Договір вступає в силу з дати підписання та діє до повного його виконання. 

18. Всі додатки та додаткові угоди до даного Договору є його невід’ємними частинами.  

19. Цей договір укладено при повному розумінні Сторонами його умов, українською 

мовою в двох оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу та 

зберігається по одному у кожної із Сторін. 

 

ОРЕНДАР 

ТОВ  «А.ТЕРРА-2000» 
IBAN UA583218420000026003053160462 

у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 321842 

код ЄДРПОУ  36346967 

м.Київ, вул. Шолом Алейхема, 9, кв.5 

Платник єдиного податку 5% 

Не платник ПДВ 

 
тел. (068) 662-99-83 

Е-mail: atetov9@gmail.com 

 

директор 

______________________Опанасенко Ю.Л. 
                (м.п., підпис) 

 

СУБОРЕНДАР: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

E-mail:____________________________ 

Тел. контактний: __________________ 

Тел. для повідомлень: ______________ 

 

_____________ 

 

_____________________ 
  (м.п., підпис, П.І.Б.)      

 


