
 

ДОГОВІР  

ЗБЕРІГАННЯ МАЙНА НА ТОВАРНОМУ СКЛАДІ 

 

м. ___________________  "___" ____________ 20__ 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. За умовами цього Договору Поклажодавець передає Зберігачу, а 

Зберігач приймає на відповідальне зберігання з “__” _______________ 20__ р.  

до “___” _______________ 20___ р. включно та зобов’язується повернути 

Поклажодавцеві у схоронності наступне майно (далі - Майно): 

N 

Найменування, 

характеристики, 

особливі ознаки 

Майна 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

одиниць 

Вартість за 

одиницю, 

грн. 

Загальна 

(оціночна) 

вартість, 

грн.. 

Початок 

зберігання 

(зазначити 

дату) 

Закінчення 

зберігання 

(зазначити 

дату) 

        

        

1.2. Право власності на Майно до Зберігача не переходить.  

1.3. Майно 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 складську квитанцію 

згідно Додатку № 1 до цього Договору. 

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 ___ днів повідомляє Поклажодавця про виявлені 

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

шляхом зовнішнього огляду у момент приймання Майна. 

2.1.6. Зберігач зобов'язаний зберігати майно 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 наступні особливі умови зберігання Майна:  

А) вологість не більше ___;  

Б) температура не вище ___С і не нижче ___С;  

В) інші вимоги (зазначити): _______________________________________. 

2.1.8. Додаткові витрати Зберігача на забезпечення особливих умов 

зберігання Поклажодавцем окремо не компенсуються (якщо компенсуються, то 

зазначити в якій сумі _______). 
 


