
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 глави 66 Цивільного кодексу України, уклали цей договір, 

надалі іменується "Договір" про наступне: 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ЗБЕРІГАЧ зобов’язується за 

плату зберігати МАЙНО, яке передано йому ПОКЛАЖОДАВЦЕМ, і повернути його 

ПОКЛАЖОДАВЦЕВІ у схоронності. 

1.2. Місце приймання-передачі МАЙНА на зберігання/зі зберігання – склад ЗБЕРІГАЧА, 

який знаходиться за адресою: ______________________________ 

1.3. ЗБЕРІГАЧ приймає МАЙНО на зберігання лише за умови, що воно упаковано 

належним чином, що забезпечує його формування в одну позицію. При цьому 

ПОКЛАЖОДАВЦЕВІ присвоюється ідентифікуючий номер _____________.  

Кожна окрема позиція передана на зберігання ЗБЕРІГАЧУ є окремою одиницею МАЙНА. 

Кожній позиції присвоюється ідентифікуючий її номер, який складається із 

ідентифікуючого номера ПОКЛАЖОДАВЦЯ та порядкового номера позиції, яку він 

передав на зберігання. Даний номер вказується на кожній окремій позиції МАЙНА, 

шляхом наклеювання на таку позицію стікеру із відповідним номером. 

1.4. При передачі МАЙНА на зберігання/зі зберігання складається Акт приймання-

передачі МАЙНА на зберігання/зі зберігання (зразок – додаток №1 до Договору), який 

підписується обома СТОРОНАМИ.  

В Актах приймання-передачі вказуються: ідентифікуючий номер кожної позиції МАЙНА; 

оголошена вартість  МАЙНА; габарити та короткий опис МАЙНА тощо. Така інформація 

вказується щодо кожної окремої позиції МАЙНА. 

1.5. Час роботи ЗБЕРІГАЧА, в який ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ має право передати на 

зберігання МАЙНО, оглядати його, або вимагати його повернення зі зберігання, 

встановлений з понеділка по п’ятницю, з 9 год. 00 хв. До 18 год. 00 хв., крім святкових та 

вихідних днів. 

1.6. Мінімальний строк на який приймається МАЙНО на зберігання становить 

_________(_______________) календарних днів. 

1.7. ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ підтверджує, що МАЙНО належить йому на праві власності, і не 

відноситься до категорій речей обіг яких обмежено, або вилучено з обігу, згідно чинного 

законодавства. 

1.8. Сторони в акті приймання-передачі майна на зберігання фіксують оголошену вартість 

кожної окремої позиції МАЙНА. Оголошена вартість МАЙНА фіксується СТОРОНАМИ 

на наступних умовах 

1.8.1. У разі передання на зберігання однієї позиції МАЙНА ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ має 

право зафіксувати його оголошену вартість в сумі до ________ (______________) грн. без 

надання будь-яких документів, які б підтверджувати реальність такої вартості даного 

МАЙНА. 



1.8.2. У разі передання на зберігання однієї позиції МАЙНА, оголошену вартість якого 

ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ бажає зафіксувати в сумі, що перевищує ___________ 

(____________) грн. або передачі на зберігання декількох позицій МАЙНА, загальну 

оголошену вартість якого ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ бажає зафіксувати в сумі, що перевищує 

_______________ (______________) грн. 00 коп., ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ зобов’язаний 

надати ЗБЕРІГАЧУ документи, які б підтверджували реальність такої оголошеної вартості 

МАЙНА. 

1.8.3. Якщо ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ не може надати документи, які б підтверджували 

реальність оголошеної вартості МАЙНА у випадках, визначених п. 1.8.2.цього Договору, 

то дана оголошена вартість МАЙНА може бути зафіксована СТОРОНАМИ, за умови, що 

ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ одноразово додатково сплатить ЗБЕРІГАЧУ плату за зберігання 

МАЙНА в розмірі 10% від даної оголошеної вартості МАЙНА.  

 

 


