
Тема лекції 22. Договір зберігання 

План 

1. Загальна характеристика договору зберігання. 

2. Виконання і відповідальність сторін договору зберігання. 

2. Загальні засади договору складського зберігання. 

3. Спеціальні види зберігання 

Самостійна робота 

1. Відповідальність сторін за договором складського зберігання 

2. Договір охорони 

 

1. Загальна характеристика договору зберігання. 

Договір зберігання - домовленість двох сторін, за якою одна сторона (зберігач) зобов'язується 

зберігати річ, яка передана їй іншою стороною (поклажодавцем), і повернути її останньому цілісною 

(стаття 936 ЦКУ). 

Договір зберігання є двостороннім (обов'язки виникають як у зберігача, так і у поклажодавця), 

може бути реальним або консенсуальним, відплатним або безвідплатним. 

За загальним правилом, договір зберігання є реальним (укладеним з моменту передачі на 

зберігання). Однак відповідно до ч. 2 ст. 936 ЦК України, якщо зберігачем є особа, яка здійснює 

зберігання на засадах підприємницької діяльності (професійний зберігач), договором зберігання може 

бути встановлений обов'язок зберігача зберігати річ, що буде передана йому в майбутньому. Отже, в 

такому випадку договір зберігання є консенсуальним (укладеним з моменту досягнення згоди між 

його сторонами). 

Якщо плата за зберігання та строки її внесення встановлюються договором зберігання (ч. 1 ст. 

946 ЦК України), він є відплатним. Необхідно відзначити, що в ЦК України встановлена презумпція 

від-платності договору зберігання, що випливає із положень ч. 4 ст. 632, частин 1, 4 ст. 946 ЦК України. 

Відплати і договори зберігання найбільш поширені в господарській (підприємницькій) діяльності.  

Відповідно до ч. 4 ст. 946 ЦК України установчим документом юридичної особи або договором 

може бути передбачено безоплатне зберігання речі. Безвідплатні, реальні договори зберігання, 

зазвичай, застосовують у побутовій сфері. 

Договір зберігання може бути публічним, якщо зберігання речей здійснюється суб'єктом 

підприємницької діяльності на складах (у камерах, приміщеннях) загального користування. 

Також договір зберігання є фідуціарним, оскільки ґрунтується на довірі однієї сторони до іншої. 

Зважаючи на фідуціарний характер цього договору, законом встановлена необхідність особистого 

виконання обов'язків зберігача (ст. 943 України). 

Проаналізувавши гл. 66 ЦК України, можна дійти висновку, що договірні зобов'язання зі 

зберігання за наявністю спільних і відмінних у них ознак можна поділити на загальні і 

спеціальні. Загальне зберігання є генеральною конструкцією будь-якого зобов'язання зі зберігання, за 

яким у зберігача виникає обов'язок забезпечити схоронність речі. 

Договір зберігання є публічним, якщо зберігання речей здійснюється суб'єктом підприємницької 

діяльності на складах (у камерах, приміщеннях) загального користування. 

Публічним є договір, за яким одна сторона-підприємець взяла на себе обов'язок надавати послугу 

кожному, хто звернеться до неї. Умови публічного договору є однаковими для всіх споживачів (крім  

тих, кому законодавством надані пільги). Підприємець не може відмовитися від укладення публічного 

договору за наявності у нього можливості для надання послуги (ч. 3 ст. 936 ЦК України). 

Сторони договору. Зберігач - фізичні або юридичні особи. Договором зберігання, в якому 

зберігачем є особа, яка здійснює зберігання на основі підприємницької діяльності (професійний 

зберігач), може бути встановлений обов'язок зберігача зберігати річ, яка буде передана йому в 

майбутньому. 

Поклажодавець - фізичні або юридичні особи. 

Предметом є послуга, що полягає в сукупності корисних дій, спрямованих на прийняття, 

зберігання та подальше повернення зберігачем певного об’єкта. Об'єкт: як індивідуально визначені 

речі, так і речі, визначені родовими ознаками (стаття 184 ЦКУ). 

Ціна. Договір зберігання є оплатним, якщо в ньому не передбачено інше. Розмір оплати і терміни 

її внесення встановлюються договором. 
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Якщо зберігання здійснюється безоплатно, зберігач зобов'язаний піклуватися про річ, як про 

свою власну (частина друга статті 942 ЦКУ). 

Якщо зберігання припинилося достроково внаслідок обставин, за які зберігач не відповідає, він 

має право на пропорційну частину плати; продовження зберігання речі після закінчення строку, 

встановленого договором, дає зберігачу право вимагати оплату за весь фактичний час зберігання 

(стаття 946 ЦКУ). 

Крім того, зберігач має право на відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням речі. Види 

таких витрат доцільно передбачити в договорі (витрати на електроенергію, опалення тощо). Розмір 

таких витрат може бути включений у плату за зберігання. Витрати, які сторони не могли передбачити 

(надзвичайні витрати) підлягають відшкодуванню понад плату за зберігання. 

Для суб'єктів господарювання факт надміру витрачених зберігачем коштів, їх розмір і порядок 

відшкодування можна зафіксувати окремим документом, засвідченим підписами і печатками сторін. 

Строк дії договору встановлюється договором. 

Якщо строк зберігання в договорі не встановлений і не може бути визначений, зважаючи на його 

умови, зберігач зобов'язаний зберігати річ до пред'явлення поклажодавцем вимоги про її повернення. 

Сторони можуть обумовити в договорі конкретний строк (певний проміжок часу) або термін 

(точну календарну дату), до якого повинно здійснюватися зберігання, або ж встановити, що зберігання 

триває до пред'явлення поклажодавцем вимоги про повернення речі. Якщо строк зберігання речі 

визначений моментом пред'явлення поклажодавцем вимоги про її повернення, зберігач має право зі 

спливом звичайного за цих обставин строку зберігання вимагати від поклажодавця забрати цю річ в 

розумний строк (частина третя статті 938 ЦКУ). "Розумність" строку визначається на підставі 

конкретних обставин справи з урахуванням положень статті 530 ЦКУ. 

Якщо зберігач ухиляється від повернення прийнятої на зберігання речі, поклажодавець може 

скласти відповідний акт і запропонувати зберігачу підписати його. У разі відмови поклажодавець 

підписує такий акт сам, вказавши, що зберігач від його підписання відмовився. Такий документ в суді 

слугуватиме доказом неправомірної відмови від повернення речі зберігачем.  

Форма договору.  Договір зберігання укладають письмово, якщо: 

сторонами договору є юридичні особи; 

сторонами договору є фізична і юридична особа; 

сторонами договору є фізичні особи, а ціна договору в 20 і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян (стаття 208 ЦКУ). 

Договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в майбутньому, 

має бути укладений письмово незалежно від вартості речі, яка буде передана на зберігання. 

В інших випадках договір зберігання може бути укладений усно. 

Договір, укладений не письмово, не є недійсним, але в разі розгляду суперечки судом, що 

випливає з такого договору, рішення не може ґрунтуватися на показаннях свідків.  

За надзвичайних обставин (пожежі, повені тощо) прийняття речі на зберігання може 

підтверджуватися показаннями свідків. 

Письмова форма вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання 

засвідчено розпискою, квитанцією або іншим документом, виданим зберігачем. Прийняття речі на 

зберігання може підтверджуватися видачею номерного жетона, іншого знака, якщо це встановлено 

законодавством або є звичайним для цього виду зберігання (стаття 937 ЦКУ). 

 

2. Виконання і відповідальність сторін договору зберігання. 

Виконання договору зберігання встановлюється статею 943 ЦКУ. 

Зберігач зобов'язаний виконувати свої обов'язки за договором зберігання особисто. 

Зберігач має право передати річ на зберігання іншій особі у разі, якщо він вимушений це зробити 

в інтересах поклажодавця і не має можливості отримати його згоду. 

Про передання речі на зберігання іншій особі зберігач зобов'язаний своєчасно повідомити 

поклажодавця. 

У разі передання зберігачем речі на зберігання іншій особі умови договору зберігання є чинними 

і первісний зберігач відповідає за дії особи, якій він передав річ на зберігання. 

 Відповідальність сторін за договором зберігання. 

За невиконання сторонами обов'язків, передбачених законом або договором зберігання, на них 

покладається цивільно-правова відповідальність. 
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Слід відрізняти відповідальність поклажодавця та відповідальність зберігача за невиконання 

покладених на них обов’язків. 

Поклажодавець відповідає:  

– за збитки, завдані зберігачеві внаслідок того, що зберігання не відбулося (ст. 939 ЦКУ). Ця 

відповідальність настає у разі, якщо договір зберігання має консенсуальний характер. Підставою 

звільнення від такого виду відповідальності може служити те, що поклажодавець в розумний строк 

попередив зберігача про відмову від договору. Поняття «розумний строк» – оціночне, і його 

тлумачення має давати суд при вирішенні конкретного спору;  

– за несвоєчасність чи неповноту сплати винагороди за зберігання та за відшкодування витрат на 

зберігання. Ця відповідальність має бути передбачена в договорі. Якщо вона не передбачена, то 

застосовуються загальні правила, згідно з якими поклажодавець має сплатити суму боргу з 

урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних 

простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлено договором або законом (ч. 2 ст. 625 

ЦКУ);  

– за несвоєчасне отримання речі зі зберігання(ст. 948 ЦКУ). Оскільки поклажодавець має 

обов’язок своєчасно забрати річ, що здана на зберігання, то він, отримавши річ зі зберігання невчасно, 

повинен не лише внести плату за весь фактичний час її зберігання (ч. 3 ст. 946 ЦКУ), а й відшкодувати 

всі збитки, що були спричинені зберігачу тим, що річ не була забрана вчасно;  

– за збитки, заподіяні властивостями речі, переданої на зберігання (ст. 952 ЦКУ). Поклажодавець 

зобов’язаний відшкодувати зберігачеві збитки, завдані властивостями речі, переданої на зберігання, 

якщо зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не міг знати про ці властивості. Право зберігача 

на відшкодування збитків виникає незалежно від вини поклажодавця.  

Щодо зберігача, то його відповідальність настає: 
– за відмову прийняття речей на зберігання. Відповідальність зберігача за відмову від прийняття 

речі на зберігання настає, якщо договір зберігання носить консенсуальної характер. Коли в результаті 

такої відмови поклажодавцеві завдані збитки, вони підлягають відшкодуванню в повному обсязі, якщо 

тільки договором не встановлений інша межа відповідальності зберігача або не досягнуто згоди про 

стягнення тільки неустойки, але не збитків. Відповідальність за відмову прийняти річ на зберігання не 

настає у випадку, коли зберігач у зв’язку із обставинами, які мають істотне значення, не може 

забезпечити їх схоронність;  

– за втрату (нестачу) або пошкодження речей, прийнятих на зберігання (ст. 950 ЦКУ). За втрату 

(нестачу) або пошкодження речі, прийнятої на зберігання, зберігач відповідає на загальних підставах.  

Професійний зберігач відповідає за втрату (нестачу) або пошкодження речі, якщо не доведе, що 

це сталося внаслідок непереборної сили, або через такі властивості речі, про які зберігач, приймаючи 

її на зберігання, не знав і не міг знати, або внаслідок умислу чи грубої необережності поклажодавця.  

Зберігач відповідає за втрату (нестачу) або пошкодження речі після закінчення строку зберігання 

лише за наявності його умислу або грубої необережності.  

Отже, відповідальність особи у разі нестачі або пошкодження речей, прийнятих на зберігання, 

яка надає послуги зі зберігання на оплатній основі, і в особливості професійного зберігача, істотно 

відрізняється від відповідальності безоплатного зберігача та зберігача-непрофесіонала. Відмінності 

між ними є як в умовах, так і в розмірі відповідальності. Відповідальність професійного зберігача 

визначена відповідно до ст. 614 ЦКУ, якою встановлена підвищена відповідальність осіб, що 

здійснюють підприємницьку діяльність. Професійні зберігачі відповідають за збереження майна 

незалежно від вини. Особи ж, які не відносяться до числа професійних зберігачів, від повідають за 

втрату, нестачу і пошкодження майна поклажодавця лише при наявності своєї вини, яка, за загальним 

цивільно-правовим правилом, передбачається.  

Цивільна відповідальність настає також і за невиконання інших обов’язків сторін. Наприклад, 

зберігач несе відповідальність за порушення таких зобов’язань, як обов’язок не користуватися річчю, 

яка знаходиться у нього на зберіганні, обов’язок не передавати об’єкт зберігання третій особі без згоди 

власника та ін. Багато зобов’язань, які беруть на себе сторони за договором зберігання, не виділені в 

окремі спеціальні норми, тому порядок і підстави відповідальності за їх порушення є загальними, або 

такими, які встановлені в договорі самими сторонами.  

Слід вказати на те, що у ст. 951 ЦКУ визначається розмір відповідальності зберігача за 

незбереження майна. Так, збитки, завдані поклажодавцеві втратою (нестачею) або пошкодженням 

речі, відшкодовуються зберігачем: у разі втрати речі – у розмірі її вартості; у разі пошкодження речі – 



у розмірі суми, на які знизилася її вартість. Якщо ж внаслідок пошкодження речі її якість змінилася 

настільки, що вона не може бути використана за первісним призначенням, поклажодавець має право 

відмовитися від цієї речі і вимагати від зберігача відшкодування її вартості.  

На жаль, ЦКУ в окремих випадках містить норми, зміст яких не дає взагалі відповіді щодо 

відповідальності зберігачів певного майна, наприклад, транспортних засобів. Так, за договором 

зберігання транспортного засобу в боксах та гаражах, на спеціальних стоянках зберігач зобов’язується 

не допускати проникнення в них сторонніх осіб і видати транспортний засіб за першою вимогою 

поклажодавця (ст. 977 ЦКУ). Цей договір поширюється також на відносини між гаражно-будівельним 

чи гаражним кооперативом та їх членами, якщо інше не встановлено законом або статутом 

кооперативу (ст. 977 ЦКУ). Однак наведені положення ст. 977 ЦКУ не враховують реального стану 

взаємовідносин гаражних кооперативів і їх членів та особливостей їх оформлення, що ускладнює 

притягнення кооперативів до відповідальності у разі незбереження транспортних засобів.  

Звичайно в договорах зберігання можуть встановлюватися й інші обов’язки, за невиконання яких 

сторони мають можливість встановлювати відповідні санкції, а якщо ж вони не будуть встановлені, 

суд має керуватися нормами глави 51. 

Отже, у разі порушення зберігального зобов’язання до порушника можуть застосовуватися як 

заходи цивільно-правової відповідальності, так і інші правові наслідки. Але у будь-якому разі серед 

цих правових наслідків центральне місце займає цивільна відповідальність. 

Договір зберігання припиняється на загальних підставах, передбачених ЦК України для 

припинення зобов'язань (гл. 50 ЦК України). Особливістю припинення цього договору є те, що 

зберігач зобов'язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, навіть якщо строк її зберігання 

не закінчився (ст. 953 ЦК України), тобто допускається одностороннє розірвання договору на вимогу 

поклажодавця. 

 

3. Загальні засади договору складського зберігання. 

Зазначений договір є однієї з різновидів договору зберігання, і на нього поширюється більшість 

розглянутих вище загальних положень про зберігання, вимоги до нього регламентуються ст. 956–966 

ЦК. 

Спеціальне виділення даного договору в законі пов'язане з особливостями його суб'єктного 

складу, утримування й оформлення, які, у свою чергу, обумовлені потребами індустріалізації 

зберігання товарної маси, а також прискорення й спрощення товарного обороту. 

Відповідно до ст. 957 глави 66 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ): 

За договором складського зберігання одна сторона (зберігач) зобов’язується зберігати товар, 

переданий їй поклажедателем, і повернути цей товар у схоронности. Договір складського зберігання 

укладається в письмовій формі. Письмова форма договору складського зберігання вважається 

дотриманою, якщо прийняття товару на склад посвідчено складським документом. 

Договір укладається і виконується не тільки для схоронності товару, а й для запобігання впливу 

об’єкта зберігання на інші товари. Тому мету договору зберігання на товарному складі можна 

охарактеризувати, з одного боку, як забезпечення збереження переданих товарів та запобігання впливу 

об’єкта зберігання на інші товари, передані на зберігання, а також запобігання впливу товарів, які є на 

зберіганні, на об’єкт зберігання, так і усунення загрози присвоєння їх іншими особами, а з іншого боку 

– створення умов, при яких під час зберігання товарів на складі їх рух у цивільному обороті міг би 

продовжуватися. 

Зазначене визначення договору складського зберігання дає підстави для висновку, що вказаний 

договір є: 

 Двостороннім, тобто такий, у якому права й обов’язки виникають у кожної зі сторін. 

Зобов’язання контрагентів у таких договорах взаємні. Зберігач має забезпечити зберігання товару та 

повернути його іншій стороні договору, а поклажодавець зобов’язаний забрати товар після закінчення 

строку зберігання оплатити послугу зберігання товару;  

 оплатним - сторони договору зберігання на товарному складі самостійно встановлюють розмір 

винагороди для складу за послуги, які надаються зі зберігання. Втім законодавець допускає винятки з 

цього правила, які встановлені в порядку, передбаченому у ч. 1 ст. 632 ЦК України. (ст. 957); 

 реальний або консесуальний. Реальний - права і обов’язки у сторін виникають з моменту 

передачі речі зберігачеві. Проте, можливим і є укладення консенсуального договору, тобто в цьому 

випадку зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в майбутньому, права і обов’язки сторін 



виникають у момент укладення договору, а не з моменту передачі речі. Нарешті, якщо сторони того 

забажають, вони можуть укласти і попередній договір – про укладення договору «зберігання на 

товарному складі» в майбутньому. 

 договір зберігання на товарному складі слід віднести до публічних договорів якщо зберігання 

речей здійснюється суб’єктом підприємницької діяльності на складах (у камерах, приміщеннях) 

загального користування. 

Сторонами договору є товарний склад і поклажодавець. Згідно з ч. 1 ст. 956 ЦК товарним 

складом визнається організація, підприємницька діяльність якої полягає у здійсненні зберігання і 

наданні пов'язаних з ним послуг. Товарний склад є професійним зберігачем у розумінні ч. 2 ст. 936 ЦК 

України і несе всі обов'язки, які покладені на професійних зберігачів. У випадках, передбачених 

законом або іншими нормативно-правовими актами, дозволами (ліцензією, сертифікатом), зберігач 

зобов'язаний приймати на зберігання майно від будь-яких осіб (підприємств, підприємців, фізичних 

осіб). 

Учасниками договору складського зберігання можуть бути тільки підприємці. У ролі 

зберігача тут виступає товарний склад, яким зізнається організація, що здійснює в якості 

підприємницької діяльності зберігання товарів, що й виявляє пов'язані зі зберіганням послуги. Якщо 

із закону, інших правових актів або виданого цієї комерційної організації дозволу (ліцензії) випливає, 

що вона зобов'язано брати товари на зберігання від будь-якого товаровласника, товарний склад 

визнається складами загального користування. Договори зберігання, які укладає такий склад, носять 

публічний характер, тобто укладаються на рівних умовах з усіма бажаючими й в обов'язковому для 

складу порядку (ст. 426 ЦК). Поряд зі складами загального користування послуги по складському 

зберіганню товарів можуть виявляти відомчі склади. Останні орієнтовані на обслуговування 

підприємств і організацій, що входять у систему відомства, але при наявності вільних потужностей 

можуть брати на зберігання товари й від сторонніх організацій. 

Зберігання товарів на товарному складі можна розділити на декілька видів:  

 роздільне зберігання. При роздільному зберіганні індивідуально визначений, а також 

визначений родовими ознаками товар повинен зберігатися окремо від інших товарів. 

 зберігання зі знеособленням або іррегулярне зберігання. При знеособленому зберіганні 

склад отримує право змішувати товар з аналогічними товарами, що належать іншим власникам. 

Цивільному праву давно відомий договір зберігання зі знеособленням або так зване іррегулярне 

зберігання, предметом якого є речі, визначені родовими ознаками. До теперішнього часу в 

цивілістичній доктрині немає єдиної думки про те, хто є власником речей при іррегулярному 

зберіганні.  

 зберігання товару з правом розпорядження або зберігання РЕПО. За договором РЕПО, 

метою покупця є покупка товарів з подальшим їх продажем за ціною збільшеною на величину 

винагороди. Мета продавця – отримання грошей для поточних витрат і одночасне збереження 

власного товару. Тут треба зазначити, що за операціями РЕПО куплений товар може передаватись або 

не передаватись на склад покупця. У першому випадку продавець при зворотній купівлі товару має 

сплатити й витрати, пов’язані зі зберіганням товару. А в останньому – продавець має забезпечити 

відповідальне зберігання товарів із відповідним їх обліком. 

На практиці використовуються різні форми укладення договору зберігання. Наприклад, можна 

скласти безпосередньо письмовий договір зберігання. Також договір зберігання вважатиметься 

укладеним у письмовій формі, якщо при прийманні майна на зберігання оформляється складський 

документ (ст. 961 ЦК), а саме:  

1. Складська квитанція.  

2. Просте складське свідоцтво. Видається на пред'явника і містить такі відомості (ст. 965 ЦК): 

найменування і місцезнаходження товарного складу (зберігача), що прийняв товар на зберігання; 

номер свідоцтва за реєстром товарного складу; найменування і кількість прийнятого на зберігання 

товару – число одиниць та(або) товарних місць та/або міра (вага, об'єм) товару; дата видачі свідоцтва; 

зазначення, що таке свідоцтво видане на пред'явника. Просте складське свідоцтво повинне бути 

підписане уповноваженою особою товарного складу. Документ, що не відповідає вищепереліченим 

вимогам, не є простим складським свідоцтвом. Товар, прийнятий на зберігання за простим складським 

свідоцтвом, може бути предметом застави протягом строку зберігання – на підставі застави цього 

свідоцтва (ч. 2 ст. 961 ЦК).  



3. Подвійне складське свідоцтво. Складається з двох частин – складського свідоцтва і 

заставного свідоцтва (варанта), які можуть бути відокремлені один від одного (ст. 962 ЦК). У кожній 

частині подвійного складського свідоцтва має бути зазначено: найменування і місцезнаходження 

товарного складу (зберігача), що прийняв товар на зберігання; номер свідоцтва за реєстром товарного 

складу; відомості про поклажодавця (найменування і місцезнаходження підприємства або П. І. Б. і 

місце проживання підприємця чи фізичної особи, від якої товар прийнято на зберігання); 

найменування і кількість прийнятого на зберігання товару – число одиниць та(або) товарних місць 

та/або міра (вага, об'єм) товару; строк, на який товар прийнято на зберігання, або зазначення про 

прийняття товару на зберігання до витребування; порядок і розмір плати за зберігання або тарифи, на 

підставі яких плата розраховується; дата видачі свідоцтва. Кожна із двох частин подвійного 

складського свідоцтва повинна бути підписана уповноваженою особою товарного складу. Документ, 

що не відповідає вищепереліченим вимогам, не є подвійним складським свідоцтвом.  

Товар, прийнятий на зберігання за подвійним складським свідоцтвом, може бути предметом 

застави протягом строку зберігання товару на підставі застави такого свідоцтва (ч. 2 ст. 961 ЦК). При 

цьому власник подвійного складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром, що зберігається 

на складі (ч. 1 ст. 963 ЦК).  

При цьому власник тільки:  

 складського свідоцтва – має право розпоряджатися товаром, але до погашення кредиту, 

виданого за заставним свідоцтвом, забрати цей товар зі складу не може (ч.2 ст. 963 ЦК);  

 заставного свідоцтва – має право на товар на суму кредиту і процентів за користування 

кредитом. У разі застави в складському свідоцтві робиться позначка про це (ч.3 ст. 963 ЦК). 

Істотними умовами є умови про предмет договору і ті, які названі такими за законом. Коло 

таких умов можна визначити, проаналізувавши норми ЦК України і тих спеціальних нормативних 

актів, що регулюють цей вид договірних відносин.  

1. Предметом договору зберігання на товарному складі варто розуміти саме ті послуги, які 

спрямовані на досягнення інтересів суб’єктів правовідносин. Предметом договору зберігання на 

товарному складі є послуга, що полягає у здійсненні корисних дій, спрямованих на прийняття, 

зберігання та подальше повернення зберігачем певного об’єкта. У чинному ж ЦК України правове 

регулювання договору про надання послуг виділено в окрему самостійну главу 63 ЦК України. 

Предметом договору зберігання на товарному складі як товари, які є рухомими об’єктами 

матеріального світу, індивідуально визначені або визначені родовими ознаками, що їх не використовує 

поклажодавець в особистих цілях, а розглядає лише як об’єкт господарського обороту, вони не 

обмежені та не вилучені з цивільного обороту й не визначені такими, на які не поширюється дія Закону 

«Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» 

2. Зобов’язання щодо надання послуг характеризуються такими ознаками (виходячи із 

загальноприйнятого в українській цивілістиці правового поняття послуги): при наданні послуги її 

результат є невід’ємним від самого процесу надання послуги; процес споживання послуги збігається 

в часі з процесом його виробництва; послуга не має уречевленого результату і не може існувати поза 

суб’єктом, який її надає [48, с. 44]; корисний ефект; 47 непомітність та невідчутність; якість, 

диференційованість якості послуги; ексклюзивність; неможливість збереження; невичерпність. Тому 

слід вважати, що для цілей господарського обороту послуга загалом, як і посередницька діяльність, 

можуть бути визначеними, як діяльність (що є господарською за своєю суттю та здійснюється 

послугонадавачем з метою отримання винагороди), структурними складовими елементами якої є 

окремі юридично значимі дії суб’єкта господарювання. 

3. Однією з умов договору складського зберігання є умова про строк. Умова про строк у цьому 

договорі не є істотною. Протягом цього строку сторони можуть здійснити свої права і виконати свої 

обов’язки відповідно до договору. Договір зберігання на товарному складі може бути укладений як на 

певний строк, так і без вказівки конкретного строку, протягом якого товари повинні зберігатися на 

складі. Тому відповідно до ч. 2 ст. 938 ЦК України у 53 випадку, якщо строк зберігання у договорі не 

встановлений і не може бути визначений з його умов, зберігач зобов’язаний зберігати річ до 

пред’явлення поклажодавцем вимоги про її повернення. Договір зберігання є строковим, оскільки 

обов’язок зберігача завжди обмежений у часі. 

 

4. Спеціальні види зберігання 



Положення ЦК забезпечують правове регулювання відносин у сфері здійснення зберігання речей 

не тільки товарними складами, а й іншими спеціалізованими організаціями, а також визначають 

випадки обов'язкового забезпечення схоронності речей. Ці види зберігання є спеціальними і мають 

суттєві особливості. Спеціальні види зберігання відрізняються за низкою ознак, основними з яких є 

суб'єкти та об'єкти зберігання. 

Потрібно дати поняття зберігання речі в ломбарді (ст. 967 ЦК України), під яким розуміють 

договір зберігання речі, прийнятої ломбардом від фізичної особи, і який оформляється видачею 

іменної квитанції. Ціна речі визначається за домовленістю сторін. Ломбард зобов'язаний страхувати 

на користь поклажодавця за свій рахунок речі, прийняті на зберігання, виходячи з повної суми їх 

оцінки. Річ, яку поклажодавець не забрав із ломбарду після спливу трьох місяців від дня закінчення 

строку договору зберігання, може бути продана ломбардом у порядку, встановленому законом. 

Варто вказати, що при зберіганні цінностей у банку (ст. 969 ЦК України) - банк може прийняти 

на зберігання документи, цінні папери, дорогоцінні метали, каміння, інші коштовності та цінності. Він 

може бути уповноважений поклажодавцем на вчинення правочинів з цінними паперами, прийнятими 

на зберігання. Укладення договору зберігання цінностей у банку засвідчує видання банком 

поклажодавцеві іменного документа, пред'явлення якого є підставою для повернення цінностей 

поклажодавцеві. Банк може передати поклажодавцеві індивідуальний банківський сейф (його частину 

чи спеціальне приміщення) для зберігання в ньому цінностей і роботи з ними. 

Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту (ст. 972 ЦК України) 

- камери схову загального користування, що перебувають у віданні організацій, підприємств 

транспорту, зобов'язані приймати на зберігання речі пасажирів та інших осіб незалежно від наявності 

в них проїзних документів. На підтвердження прийняття речі на зберігання до камери схову (крім 

автоматичних камер) поклажодавцеві видається квитанція чи номерний жетон. Збитки, завдані 

поклажодавцеві внаслідок втрати, нестачі або пошкодження речі, зданої до камери схову, 

відшкодовуються протягом доби з моменту пред'явлення вимоги про їх відшкодування в розмірі суми 

оцінки речі, здійсненої при переданні її на зберігання. Якщо сторона не забрала річ у встановлені 

строки, то камера схову зобов'язана зберігати її протягом трьох місяців. Зі спливом цього строку річ 

може бути продана в порядку, встановленому законом. 

Необхідно звернути увагу на зберігання речей у гардеробі організації (ст. 973 ЦК України). 

Якщо річ здана до гардеробу організації, зберігачем її є ця організація. Вона, незалежно від того, чи 

здійснюється зберігання за плату чи безоплатно, зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо 

забезпечення схоронності речі. Ці положення застосовуються в разі зберігання верхнього одягу, 

головних уборів у місцях, спеціально відведених для цього, у закладах охорони здоров'я, культури та 

ін. 

Потрібно з’ясувати, що при зберіганні речей пасажира під час його перевезення (ст. 974 ЦК 

України) - перевізник зобов'язаний забезпечити схоронність валізи (сумки), особистих речей пасажира 

(крім дорогоцінностей і грошей), котрі пасажир перевозить у відведеному місці.  

Зберігання речей у готелі (ст. 975 ЦК України) - готель відповідає за схоронність речей, 

внесених до готелю особою, яка проживає в ньому. Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо 

вона передана його працівникам чи перебуває у відведеному для особи приміщенні. Готель відповідає 

за втрату грошей, інших цінностей (цінних паперів, коштовностей) лише за умови, шо нони були 

окремо передані йому на зберігання. Ці положення застосовуються до зберігання речей фізичних осіб 

у гуртожитках, мотелях, будинках відпочинку, пансіонатах, санаторіях та інших організаціях, у 

приміщеннях яких особа тимчасово проживає. 

У межах зазначеного питання необхідно вказати, що при зберіганні речей, що є предметом 

спору (секвестр) (ст. 976 ЦК України) - двоє чи більше осіб, між якими виник спір про право на річ, 

можуть передати її третій особі, яка бере на себе обов'язок після вирішення спору повернути річ особі, 

визначеній за рішенням суду або за згодою всіх осіб, між якими він виник. Річ, яка є предметом спору, 

може бути передана на зберігання за рішенням суду. Зберігачем у такому разі може бути особа, 

призначена судом (судовий секвестр) або особа, визначена за домовленістю сторін (договірний 

секвестр), між якими є спір. 

Зберігання автотранспортних засобів (ст. 977 ЦК України) - за договором зберігання 

транспортного засобу в боксах і гаражах, на спеціальних стоянках зберігач зобов'язується не 

допускати проникнення в них сторонніх осіб та видати транспортний засіб на першу вимогу 

поклажодавця. Договір поширюється також на відносини між гаражно-будівельним або гаражним 



кооперативом та їхніми членами, якщо інше не встановлено законом чи статутом кооперативу. 

Прийняття автотранспортного засобу на зберігання посвідчується квитанцією (номером, жетоном). 

Варто вказати, що за договором охорони охоронець, який є суб'єктом підприємницької 

діяльності, зобов'язується забезпечити недоторканність особи чи майна, що охороняються. Володілець 

такого майна й особа, котру охороняють, зобов'язані виконувати передбачені договором правила 

особистої та майнової безпеки й щомісячно сплачувати охоронцю встановлену плату (ст. 978 ЦК 

України). 
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