
ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ МАЙНА НА ТОВАРНОМУ СКЛАДІ 

 

м._____________                                                                                                "___"_______201_ р.  

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», надалі іменується 

"Поклажодавець", в особі директора ______, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та 

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», надалі іменується  "Зберігач", в 

особі директора ______, що діє на підставі Статуту, з другого боку, надалі разом «Сторони», 

керуючись гл. 66 Цивільного кодексу України, уклали цей договір, надалі іменується 

"Договір" про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Поклажодавець передає, 

а Зберігач приймає на відповідальне зберігання майно (далі - майно), згідно актів прийманні-

передачі, які є невід’ємною частиною цього Договору, та підписуються Сторонами по факту 

передачі майна. 

Строк, на який передається майно на зберігання складає _________ місяців ____ днів, 

який починає діяти з моменту фактичної передачі майна на зберігання за відповідним актом 

та закінчується з «____» ______ 201_р. 

1.2. Право власності на майно до Зберігача не переходить, воно не може бути задіяне в 

господарському обороті Зберігача або бути передане ним третім особам. 

 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 

2.1. Зберігач: 
2.1.1. Приймає майно на зберігання через свого представника, повноваження якого 

підтверджуються довіреністю. 

2.1.2. Підписує на підтвердження приймання майна акт приймання-передачі майна. 

2.1.3. Забезпечує повне збереження майна, а після закінчення зберігання повертає 

Поклажодавцю те саме майно (для індивідуально-визначених речей) або рівну кількість речей 

того самого роду і якості (для речей, визначених родовими ознаками). Майно повинно бути 

повернене в тому самому стані, у якому воно було прийняте на зберігання, з урахуванням 

змін його природних властивостей. 

2.1.4. Забезпечує наявність пристосованих для зберігання майна приміщень, що 

охороняються, виключає доступ сторонніх осіб до майна. 

2.1.5. Письмово протягом _____ календарних днів повідомляє Поклажодавця про 

виявлені після одержання майна його недоліки, пошкодження, які не могли бути виявлені 

зовнішнім оглядом у момент прийняття майна. 

2.1.6. Майно Зберігач зобов'язаний зберігати в окремому приміщенні (складі), що 

знаходиться за адресою: ______________________________,  в умовах, які не допускають 

змішування його з іншими однорідними речами, що знаходяться в тому ж приміщенні. 

2.1.7. Зберігач забезпечує такі особливі умови зберігання майна: температура не вище 

+___ 
о
С і не нижче __ 

о
С; 

Додаткові витрати Зберігача на забезпечення особливих умов зберігання 

Поклажодавцем окремо не компенсуються. 

2.1.8. Вживає всіх заходів для збереження майна від знищення, пошкодження, іншого 

зниження споживчих якостей. 

2.1.9. За першою вимогою Зберігача надає тому можливість доступу до майна і 

перевірки умов зберігання. Витрати з перевірки несе Сторона, що її затребувала. 



2.1.10. Повертає майно Поклажодавцю повністю або частково за першою вимогою 

останнього не пізніше ________ календарних днів з дня одержання такої вимоги. 

2.1.11. Повертає майно повністю після припинення Договору. 

2.1.12. Вправі вимагати оплату за фактичний строк зберігання, якщо майно 

витребуване достроково або не забрано в строк, встановлений п. 1.1 цього Договору. 

2.1.13. Вправі вимагати оплату за весь строк зберігання, якщо відмова від зберігання 

викликана шкідливими властивостями речі, про які Зберігач не був попереджений. 

2.1.14. Вправі вимагати відшкодування збитків у разі несвоєчасного попередження 

Поклажодавцем про відмову від зберігання. 

2.2. Поклажодавець: 
2.2.1. Передає майно Зберігачу згідно актів прийманні-передачі, які є невід’ємною 

частиною цього Договору, та підписуються Сторонами по факту передачі майна. 

2.2.2. Одержує майно після припинення цього Договору в місці його здавання, якщо 

інше не встановлено Сторонами додатково. 

2.2.3. Одержує майно достроково, попередивши про це Зберігача не менше ніж за 

_____ календарних днів. В останньому випадку оплачується фактичний час зберігання. 

2.2.4. Письмово попереджує про відмову передати майно Зберігачу не менше ніж за 

_______ календарних днів до початку строку зберігання. 

2.2.5. Письмово попереджує Зберігача про наявні (приховані) шкідливі властивості 

майна. 

2.2.6. Письмово протягом _____ календарних днів заявляє претензії до Зберігача у разі 

виявлення після одержання майна нестач, пошкоджень, які не могли бути виявлені зовнішнім 

оглядом безпосередньо у момент одержання майна. 

2.2.7. Оплачує фактичний строк зберігання згідно з розцінками, встановленими 

додатками до даного Договору. 

 

4. РОЗРАХУНОК І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

4.1. За зберігання майна Поклажодавець здійснює авансову оплату Зберігачеві в 

розмірі ______ грн., в т. ч. ПДВ – 20% за кожну ____майна, яке передане на зберігання, і 

надалі по фактичному залишку на кожний тридцятий день.  

(редакція пункту, якщо зберігач не є платником ПДВ:  

4.1. За зберігання майна Поклажодавець здійснює авансову оплату Зберігачеві в 

розмірі ______ грн. за кожну ____майна, яке передане на зберігання, і надалі по фактичному 

залишку на кожний тридцятий день.).  

Після оплати, Зберігач надає Поклажодавцю можливість зберігати майно протягом 30 

діб. 

4.2. Поклажодавець компенсує Зберігачеві всі витрати, пов’язані з обігом 

транспортних засобів, якими було доставлене майно, згідно рахунків – фактур.  

4.3. Поклажодавець здійснює платежі за цим договором протягом двох банківських 

днів від моменту підрахунку фактичного залишку майна, згідно пункту 4.1, на підставі 

рахунку – фактури. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. 

Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 

порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. 

 


