
 ДОДАТКОВА УГОДА №_ 
 

 до Договору оренди майна з правом викупу №____________________ від _______ року 

 

м. Київ                                                                                                                 ХХ.ХХ.ХХХХ року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДИНОК КОМФОРТУ» (надалі -

«Орендодавець»), в особі _________________________________________, що діє на підставі 

довіреності №_________  від _______ року, з одного боку, та  

Громадянин(-ка) України ___________________________________  (надалі  –  Орендар»), 

документ, що посвідчує особу: __________________, виданий ____________________, дата 

видачі __________, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного 

реєстру фізичних  осіб – платників податків ____________________, з другого боку, надалі 

іменовані  разом  «Сторони»,  а   кожен окремо – «Сторона», що є сторонами Договору 

оренди майна з  майна з правом викупу №_____________  від ________ р . (надалі – 

«Договір»)   погодили умови та уклали цю Додаткову угоду до Договору (надалі — 

Додаткова угода) в електронному вигляді про таке: 

 

1. Орендодавець зобов’язується у порядку та на умовах, визначених в цій Додатковій угоді, 

надати Орендареві послуги відносно Об’єкту оренди в межах Сервісу, визначеного в п. 2 цієї 

Додаткової угоди, а Орендар зобов’язується оплатити такий Сервіс. 

2. Дані та вартість Сервісу за цією Додатковою угодою: 
 

 

 

№ 
Найменування Об’єкту 

оренди 

Найменування 

Сервісу 
Кількість 

Строк 

дії, міс 

Вартість 

включаючи 

ПДВ (грн.) 

 1  Залиття рідиною    

  Разом:   

 

 

3. Детальний опис послуг, порядок їх надання та гарантії Орендодавця щодо Сервісу 

―Залиття рідиною‖ наводяться в  Умовах надання послуги ―Залиття рідиною‖, а щодо 

Сервісу ―Перепад напруги‖ — в  Умовах надання послуги ―Перепад напруги‖. Зазначені 

Умови надання послуг (надалі — Умови) застосовуються в залежності від Сервісу (Сервісів), 

визначених в п. 2 цієї Додаткової годи. Умови є невід’ємною частиною цієї Додаткової 

угоди. 

 

4. Сторони погодили, що оплата Сервісу відбувається на умовах передоплати. Оплата послуг 

здійснюється одноразовим платежем під час отримання Об’єкту оренди у відділенні 

оператора поштового зв’язку «Нова Пошта» у якості накладеного платежу. 

 

5. Послуги в межах Сервісу надаються Орендодавцем одноразово з дати підписання цієї 

Додаткової угоди впродовж строку, визначеного в п. 2 цієї Додаткової угоди, виключно за 

зверненням Орендаря за умови дотримання вимог, визначених в Умовах. 

 

6. Сторони погодили, що у разі, якщо послуги в межах Сервісу не будуть надані з вини 

Орендаря (навмисне псування Об’єкту оренди Орендарем, наявність заборгованості за 

Договором тощо), або у разі ненастання негарантійного випадку, дострокового повернення 

Об’єкту оренди за Договором оренди майна з правом викупу або з інших причин, 

незалежних від вини Орендодавця, то кошти, сплачені Орендарем за Сервіс, не повертаються 

та Орендодавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання за цією Додатковою 

угодою. 

Ця Додаткова угода та Умови разом складають єдиний документ, підписанням цієї 

Додаткової угоди Орендар підтверджує, що він ознайомлений та розуміє всі умови надання 

послуг в межах Сервісу  та зобов’язається виконувати умови цієї Додаткової угоди та Умов, 

текст яких знаходиться у вільному доступі на сайті Орендодавця за посиланням: 

https://domcomfort.ua/ru/about_us/pravila/ 



 

7. Ця Додаткова угода після її підписання становить єдиний документ з Договором та є його 

невід’ємною частиною. 

 

8. Підписавши цю Додаткову угоду Орендар підтверджує, що до підписання цієї Додаткової 

угоди Орендодавець надав йому всю необхідну інформацію, яка необхідна для вільного та 

усвідомленого  укладення цієї Додаткової угоди відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

9. Ця Додаткова угода вважається укладеною обома сторонами в момент прийняття 

Орендарем пропозиції щодо її укладення і діє впродовж дванадцяти місяців з дати 

підписання. 

 

10.  Ця Додаткова угода складена українською мовою, у електронній формі, у 2 (двох) 

примірниках, кожна з яких має однакову юридичну силу. 

                 
                 

                 

 

 

ПІДПИСИ 

                 

  Орендодавець    Орендар  

                 

  ТОВ "БУДИНОК КОМФОРТУ"  ПІБ ____________________________ 

  

01133, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 

буд. 13А,  ІПН ____________________________ 

 
 кімната 200  Документ, що посвідчує особу: 

  ЄДРПОУ 43170476  Серія:___________________________ 

  ІПН 431704726555  Номер: __________________________ 

  

IBAN:UA95334851000000002600310250

1  Ким виданий:_____________________ 

  У Відділенні ПУМБ «РЦ в м. Київ»  Дата видачі:______________________ 

  МФО 334851  

  

Тел. 044-337-77-17.   Email: 

info@dcomfort.com.ua  Тел. +380________________________ 

     

    

 

   _______________________________________                       _____________________________________ 


