
ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ 

м.Київ     «                           » 2014                                                                                              

               

     

                                    (далі - Поклажодавець) вособі директора                                     , 

що діє на підставі  статуту,відповідно до Закону України та _____________________ 

(далі-Зберігач) в особі  _________________________  що діє на підставі Свідоцтва 

№_________ від _________р.,керуючись гл.66 Цивільного кодексу України, уклали 

цей Договір про таке: 

1.Предмет договору 

1.1.  За умовами цього Договору Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на 

відповідальне зберігання таке майно (далі - Майно): 

No Найменування, 

характеристики, 

особливі ознаки Майна 

 

Кількість 

одиниць 

Початок 

зберігання 

(зазначити дату) 

Закінчення 

зберігання 

(зазначити дату) 

  

 

   

     

     
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  Видає на підтвердження приймання Майна такий документ 

АКТ ПРИЙОМУ,НАКЛАДНА 

                                             (складську квитанцію, акт прийому-передачі). 

2.1.3.  Забезпечує повне зберігання 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___2_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 окремо виділеному місті на території 

складу  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__,і не нижче _;інші вимоги(зазначити): 

_____________________________________________________________________ 

2.1.8.  Турбується про Майно, як про власне, вживає всіх заходів для його 

збереження 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 __1_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. Договору. 

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

виникла 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 за адресою: _____________________________ .. 

                                                                          

не пізніше від дати, зазначеної в п. 1.1 даного Договору. 

 

2.2.2. Поклажодавець  одержує Майно  в місці його зберігання ______________, 

якщо інше місцезнаходження не встановлено Сторонами додатково. 

 

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

_1__ день. В останньому випадку оплачується фактичний час зберігання. 

 

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

__3_ дні до початку строку зберігання, зазначеного в п. 1.1 даного Договору. 

 

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

Майна. 

 

2.2.6.  Письмово протягом _1__ дня 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 п. 

3.1 даного Договору. 

 

2.2.8. Надає інформацію Зберігачу у відповідності до Додатку№1 до даного 

Договору, яка надає право Зберігачу відвантаження товару Поклажодавця. 

 

3.  Розрахунки 



3.1.   Оплачує Зберігачу послуги згідно додатку №2 до десятого числа наступного 

місяця  

 

3.2.  Форма оплати –готівкові кошти або переказ на розрахунковий рахунок, 

зазначений у розділі «Реквізити і підписи сторін».  

3.3  Залишок  товару на складі не повинен бути меншим, ніж ніж сума 

заборгованості за надані  послуги відповідального зберігання.  

 

 

4.Відповідальність Сторін. 

4.1 При затримці розрахунку за попередньо надані послуги більш ніж на чотири дні, 

Поклажодавець виплачує штраф в розмірі 1% в день від заборгованої суми. 

4.2.  Сторона, що постраждала від не виконання або неналежного виконання іншою 

Стороною зобов‘язань за Договором, має право вимагати відшкодування завданих їй 

збитків. 

4.3.  Зберігач несе відповідальність перед Поклажодавцем у випадку втрати, 

знищення, псування Майна: 

       а)за пошкодження Майна, які призвели до погіршення споживчих якостей 

настільки, що використання того за призначенням стало неможливим («істотне 

пошкодження») – у розмірі повної вартості Майна; 

       б)за інші пошкодження – у розмірі суми, на яку знизилась вартість Майна; 

Зазначені суми розраховані виходячи із вартості майна на дату початку зберігання. У 

спірних випадках або у разі підвищення ринкової вартості аналогічного Майна  

Поклажодавець вправі вимагати експертної оцінки шкоди. 

4.5.  Зберігач відповідає перед Поклажодавцем при простроченні останнього лише у 

випадку псування Майна внаслідок умислу або грубої необережності. 

 

 

5. Форс-мажор 

 

5.1.  Сторона звільняється від відповідальності за невиконання умов Договору, якщо 

таке є наслідком обставин непереборної сили, які настали після укладення Договору 

незалежно від волі Сторони (далі Форс-мажор). 

5.2.  Форс-мажорними є обставини, які навіть сумлінна сторона не могла 

передбачити і запобігти (наприклад воєнні дії, техногенні катастрофи, землетруси, 

повені, пожежі, інші стихійні лиха або події надзвичайного характеру). Сторона що 

постраждала від таких обставин, повинна негайно (до _1__ днів) повідомити іншу 

Сторону про виникнення, характер і можливий строк дії таких обставин. Форс-

мажорні обставини підтверджуються довідкою Торгово-промислової палати України 

(її регіональними відділеннями). 

 

6. Врегулювання спорів 

 

6.1.  Спори, що виникають в ході дії цього Договору, Сторони вирішують шляхом 

переговорів. Якщо згоди не досягнуто (відображається протоколом переговорів, 



обміном листами тощо) або Сторона ухиляється від розгляду пропозицій, спір 

передається на розгляд господарського суду відповідно законодавства України. 

 

7. Інші положення 

 

7.1.  Договір складено у _2__ примірниках по __1_ для кожної Сторони. Зміни і 

доповнення до нього повинні бути викладені письмово і підписані Сторонами. 

7.2.  Про припинення дії договору сторони повідомляють за 60( шістьдеся) днів. 

7.3.  Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 

повного його виконання Сторонами. 

 

Місцезнаходження, реквізити і підписи Сторін 

 

 Зберігач:  
  

  

  

 


