«Затверджено»:
Директор
фірми «Профіт-ДОСС» ТОВ
М.П.__________ ./С.С.Шляпников/

ДОДАТОК 2

до договору відповідального зберігання майна

№ ______________від__________ 2014 року

Ціни на зберігання і супроводжувальні послуги
та порядок їх обрахування (станом на 2014 рік).
1.

Вартість зберігання майна (по одній складській квитанції) становить:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.

За зберігання до 1-го м³ –
Більше 1 м³ але менше 2 м³ Більше 2 м³ але менше 3 м³ Більше 3 м³ але менше 5 м³ Більше 5 м³
-

вартість
вартість
вартість
вартість
вартість

становить:
становить:
становить:
становить:
становить:

4,0
3,4
3,0
2,4
2,0

(чотири) грн. /добу
грн./добу
грн./добу
грн./добу
грн./добу

Вартість послуг транспортування, вантажні роботи:
2.1.

Транспортування майна на зберігання (в межах міста Харків):
2.1.1. Легковий автомобіль – 80,00 грн./одна поїздка.
Примітка: обсяг до 0,5 м. куб. (10 коробів), мінімум 2 поїздки;

2.2.
2.3.
3.

2.1.2. Вантажний (типу «Газель») 100,00 грн. за одну годину (мінімум 2 години)
2.1.3. Попутна доставка ( 0,2 м³, або до 4-х коробів, без вартості переноски) – 40,00 грн
Завантаження, переноска речей:
2.2.1. Якщо речі може перенести одна людина – 45 грн. /год. (мінімум за 2 години).
2.2.2. Габаритні речі – оплата 2 вантажників (мінімум за 2 години) - 200 грн.
До оплачуваного часу
додається додатково мінімум 1,5 години
на
транспортування та розвантаження на складі. Загальний час визначається окремо.

Вартість пакування: послуги, пакувальні матеріали, тара:
3.1.
3.2.
3.3.

Пакування одиниці зберігання (без урахування вартості матеріалів і тари) - 5 грн.
Індивідуальне пакування крихких і т.п. речей - за окремою домовленістю.
Вартість тари:
3.3.1. Ціна коробу з гофрокартону
– 14 грн.
3.3.2. Вартість оренди одного коробу
– 3 грн./місяць;
3.4.
Доставка при поверненні з-під зберігання: згідно п.п. 2.1, 2.2 цього Додатку.
За супроводження майна Зберігачем при поверненні з-під зберігання до адреси
Поклажодавця і у разі забирання майна своїм коштом застосовується п.2.1.1 Додатку.
3.5.
Виїзд Зберігача для приймання/видачі майна Поклажодавця, оформлення
документів: за перші 2 години - 40 грн., за кожну наступну годину – 50 грн.
3.6.
Пломбування контрольною стрічкою під скотч – 1 гривня за одиницю.
4.
Додаткові послуги (сприяння продажу майна, утилізація, відправка кур’єрськими
службами, електронні фотоальбоми та інше) – за окремими додатковими домовленостями) .
4.1.
Веб сторінка сайту з детальною інформацією про розрахунки – 30 грн./місяц.
5.
Порядок розрахунку послуг зберігання:
5.1.
Габаритний об’єм обчислюється множенням габаритних довжини на ширину і на висоту.
5.2.
Основною одиницею зберігання малогабаритного майна є короб з гофрокартону,
розмірами 0,5х0,35х0,3 метрів. Об’єм одного коробу становить 0,0525 м³. Тобто на один метр
кубічний міститься 19 коробів.
Примітка: Середньостатистична місткість малогабаритних речей однокімнатної квартири в
межах 12-20 коробів, а сумарна вартість зберігання такого об’єму речей: 50-110 грн. на місяць !
5.3.
Розрахунок вартості зберігання шляхом множення габаритного об’єму на вартість
зберігання одного кубічного метру. Округлення результату здійснюється до сотих у сторону
збільшення.
5.4.
У випадках розбіжності в оціночній вартості майна між запропонованою Зберігачем і
встановленою Поклажодавцем вартість зберігання корегується на коефіцієнт розбіжності оціночної
вартості. Обчислення коефіцієнту розбіжностей оціночної вартості майна здійснюється за формулою:
ОВП
(ров)
ОВЗ
де: К(ров) – коефіцієнт розбіжності оціночної вартості; ОВП – оціночна вартість, встановлена
Поклажодавцем; ОВЗ – оціночна вартість, встановлена Зберігачем ;
6.
Приклад обчислення вартості послуг зберігання майна:
6.1.
Розрахунок вартості зберігання одного коробу з майном: Габаритний об’єм становить:
0,5х0,35х0,3 = 0.0525 м. куб. Вартість зберігання за добу: 0.0525х4грн. = 0.21 грн. (о кругляється у
бік збільшення). Мінімальна вартість - з а один місяць (30 діб): 0,21х30 = 6,2 грн. за місяць
6.2.
У разі виникнення розбіжності в оціночній вартості. Припустимо, що Зберігач
)
встановив ОВЗ – 50 грн., а Поклажодавець встановив ОВП у розмірі 200 грн.; (
Вартість зберігання за добу з урахуванням

(

): 0,21х1,4 = 0.294

0,25 грн. За

місяць: 0.25х30 = 7,5 грн. Тобто вартість зберігання коробу з майном, з урахуванням розбіжності у
оціночній вартості у 4-ри рази становить 25 коп. за добу, або 7.5 грн. за місяць (30 днів)
7.
Вказані у даному додатку ціни сторонами погоджені:

Поклажодавець: _______________

Зберігач: ________________

