
Інструкційно – методична карта практичного заняття № 11. 

 
Дисципліна: Цивільне та сімейне право. 

Тема заняття 2.12: Договір зберігання.   

Зміст заняття: Розв’язання ситуацій щодо порушення умов договору зберігання, укладання договору 
зберігання  

Мета заняття:  

навчальна – формування знання студентів щодо виникнення та регулювання відносин щодо зберігання 
майна. 

виховна – сприяти формуванню правової грамотності студентів вихованню у них  почуття безумовного 

дотримання закону. 

Методичне забезпечення заняття: 
1. Цивільний кодекс України. 

Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва: Закон України від 23 грудня 

2004 року // Відомості Верховної Ради  

Хід заняття: 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Актуалізація опорних знань: 
1. Поняття договору зберігання,  його  форма та зміст. 

2. Поняття договору складського зберігання. 

3. Спеціальні види зберігання. 

ІІІ. Вирішення ситуацій. 

Ситуація 1. 

 Петренко І.І., знаходячись у відпустці, приїхав до пансіонату шахти ім. Засядьмо у м. Донецьк на 

власному автомобілі і залишив його зі своїми речами у салоні на території пансіонату. В ніч  автомобіль 
був викрадений  і так як особи, здійснивши крадіжку встановлені не були  то Петренко заявив позов до  

пансіонату про відшкодування шкоди. 

 Суд його вимоги задовільнив, виходячи з підтвердження факту залишення автомобіля на 

території пансіонату і прийшов до висновки, що відповідач повинен нести відповідальність за втрату 
майна позивача. 

 Дайте правову оцінку ситуації і визначить варіанти  її вирішення. 

Ситуація 2. 
 Сидоров С.С. прийшов у будинок культури міської фабрики “Зоря” де проводились збори 

акціонерного товариства  “Промінь” і здав верхній одяг у гардероб, отримавши відповідний жетон.  

 Після  зборів з’ясувалось, що його одягу у гардеробі немає. 
 Дайте правову оцінку ситуації і визначить варіанти її вирішення. 

Ситуація 3 

За договором складського зберігання товарний склад прийняв а зберігання від ТОВ «Ластівка» 

360 кг м'ясопродуктів та 145 кг риби різних сортів. 
У зв’язку із аварією в енергосистемі складські приміщення було відключено від 

енергопостачання. Товарний склад було попереджено про те, що ремонт ліній електропередач може 

зайняти 2 доби. Щоб запобігти псуванню переданого на зберігання майна, товарний склад негайно 
попередив усіх поклажодавців про необхідність забрати товар зі складу. ТОВ «Ластівка» не змогло 

оперативно вивезти свій товар, у результаті чого частина майна була зіпсована. ТОВ «Ластівка» 

звернулось до товарного складу з вимогою про відшкодування збитків. 

Які правові наслідки дострокового припинення або розірвання договору складського зберігання?  
Чи підлягає вимога ТОВ «Ластівка» задоволенню?  

Хто повинен відповідати за збитки, завдані ТОВ «Ластівка»? 

 

Ситуація 4. 

 Приватний підприємець Коломійцев В.В. здав  приватному акціонерному товариству “Знахідка” 

(товарному складу) на зберігання  10 двигунів для автомобіля КАМАЗ, загальна вартість яких складає 
500 тис. грн. та Блоки цилиндров двигателя Камаз ЕВРО-2, ЕВРО-3 под ТНВД BOSCH  в кількості 30 

штук на загальну сумму 386 тис грн.. 

 

 Складіть відповідний договір зберігання  необхідні данні визначить самостійно. 

ДОГОВІР 

ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ МАЙНА1) 

м.Суми  "___" _____________ 20___ р. 

______________________________________________________________(далі - Зберігач), 

з однієї та 



__________________________________________________________________________________ 
                                                                        посада, прізвище, ім'я, по батькові працівника, майно якого приймається на відповідальне зберігання 

(далі - Поклажодавець), з іншої сторони уклали цей Договір про таке.  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Поклажодавець передає, а 

Зберігач приймає на відповідальне зберігання протягом строку дії цього Договору наступне 

Майно: 

назва майна кількість ціна/оціночна вартість 

   

   

1.2. Відповідальне зберігання за цим Договором є безоплатним. 

1.3. Майно може використовуватися в діяльності Зберігача. 

1.4. Майно не може бути передане Зберігачем в оренду, заставу, відчужене будь-яким 

способом. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗБЕРІГАЧА 

2.1. Зберігач зобов'язаний: 

2.1.1. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності майна протягом 

строку зберігання. 

2.1.2. Повернути майно Поклажодавцеві за актом приймання-передачі протягом 5 днів 

після припинення / розірвання договору / отримання вимоги від Поклажодавця щодо 

повернення майна, у стані, в якому воно було одержане, з урахуванням нормального зносу. 

2.2. Зберігач має право достроково розірвати договір в будь-який час та вимагати від 

Поклажодавця прийняти майно назад. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКЛАЖОДАВЦЯ 

3.1. Поклажодавець зобов'язаний: 

3.1.1. Передати Зберігачеві Майно на зберігання протягом 5 днів після укладення цього 

договору за актом приймання-передачі. 

3.1.2. Прийняти Майно у Зберігача, що повертається ним згідно з п 2.1.2 Договору  за 

актом приймання передачі. 

3.2. Поклажодавець має право у будь-який час вимагати у Зберігача повернення частини 

майна, яке знаходиться на зберіганні, або всього майна з розірванням договору. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1. У випадку порушення зобов'язань, що виникають з цього Договору, Сторони несуть 

відповідальність, визначену цим Договором та законодавством.  

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з 

їх вини.  

4.3. Зберігач несе відповідальність за втрату, пошкодження майна за наявності його 

доведеного умислу. Зберігач не несе відповідальності за пошкодження, втрату майна з вини 

Поклажодавця.   

4.4 Якщо Зберігач зазнає в результаті зберігання майна збитків внаслідок властивостей 

майна, про які він не знав і не повинен був знати, Поклажодавець повинен відшкодувати 

Зберігачу ці збитки. 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються 

шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом 

переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та 

підсудністю такого спору відповідно до чинного  законодавства України. 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання 

Сторонами і діє до    _____________. Строк дії договору продовжується до кінця відповідного 

календарного року, якщо жодна ці сторін протягом дії договору не заперечила проти такого 

продовження. Кількість пролонгацій не обмежується. 

6.2 . Дія договору припиняється за згодою сторін або у разі: 

6.2.1. Припинення трудових відносин між Зберігачем та Поклажодавцем; 

6.2.2. Повернення всього майна Зберігачем на вимогу Поклажодавця; 

6.2.3. Розірвання договору в односторонньому порядку. 



6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

6.4. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 

українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по 

одному для кожної із Сторін. 

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Зберігач 

___________________________________ 
                                           (ПІБ) 

___________________________________ 
                               (адреса проживання) 

тел. _______________________________ 

e-mail _____________________________ 

___________________________________ 

_______ 

Поклажодавець 

___________________________________ 
                                           (ПІБ) 

___________________________________ 
                               (адреса проживання) 

тел. _______________________________ 

e-mail _____________________________ 

___________________________________ 
                                           (підпис) 

 

Методичні вказівки: 
 Для вирішення завдань практичного заняття слід керуватися гл. 66 ЦК та загальними 

положеннями про договір (розділ 3 ЦК). При цьому слід виходити з  того, що у письмовій формі 

договори повинні укладатись у випадках передбачених ст. 208 ЦК, а договори, за якими зберігач 
зобов’язується прийняти річ на зберігання у майбутньому – незалежно від вартості передаваємої на 

зберігання речі. 

 Законодавець вважає письмову форму договору дотриманою, якщо замість договору – документу  
щодо прийняті речі на зберігання факт прийняття на зберігання посвідчений розпискою, квитанцією або 

іншим документом, підписаним зберігачем. 

 Товарний склад у відносинах  зберігання виступає як організація, яка зберігає товар та надає 

пов’язані з цим послуги на засадах підприємницької діяльності. Він є складом загального користування і 
повинен прийняти на зберігання товари від будь – якої особи, якщо це визначено законом, ліцензією 

тощо. 

 Спеціальними видами зберігання є зберігання речей у  ломбарді  (ст. 967 ЦК), цінностей у банку 
(ст. 969 ЦК), верхнього одягу тощо у гардеробі (ст. 973), речей осіб проживаючих у готелі ( 975  ЦК) та 

автотранспортних засобів ( ст. 977 ЦК). Ці види зберігання мають свої особливості, що і слід 

враховувати при вирішенні задач. 

 
Додаток:   проекти  договорів зберігання. 
 

 Викладач:  Ю.М. Скляренко 

                                                Ю.В. Децюра 
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