
Інструкційно – методична карта № 14 

(навчальна практика із набуття первинних професійних умінь і навичок з дисципліни 

«Цивільне та сімейне право») 

 

Практичне заняття № 21-22 (4 години) 

Самостійна робота  - 2  години.   

Тема заняття:  Юридична характеристика та основні положення деяких договорів.  

Тема практичного заняття: Договір зберігання  

Зміст заняття: вирішення юридичних ситуацій та складання договорів щодо зберігання речей, 

майна. 

 

Мета заняття.  

навчальна – формування у студентів професійного  уміння щодо дій у правовідносинах 

зберігання речей, зорієнтувати студентів у правових наслідках порушення істотних умов договору 

зберігання, навчити їх використовувати набуті теоретичні знання при складанні письмової форми 

договору зберігання. 

 

виховна – привити студентам поняття особистої відповідальності за роботу, що вони  

виконують, та безумовного дотримання і виконання діючого законодавства в діяльності юриста. 

Методичне забезпечення 

1. Цивільний кодекс України . 

2. Зразки договорів зберігання  

Актуалізація опорних знань 

1. Поняття «зберігання». Договір зберігання, його сто-рони та зміст.  

2. Права й обов’язки сторін договору зберігання.  

3. Виконання договору зберігання.  

4. Договір складського зберігання.  

5. Спеціальні види зберігання.  

6. Договір охорони.  

Завдання 1. Заповніть схеми. 

Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема 2. 

 

Ситуація 1 

ТОВ "Альянс" (товарний склад) уклав із  АТ "Вінсет" договір  складського  зберігання  партії  

кави.  Різке  подорожчання високогірної кави  призвело  до  зменшення  обсягів  її  продажу  і, як 

наслідок, до збільшення строків зберігання вказаного товару. Коли  представник  АТ "Вінсет"  прибув,  

щоб  отримати  зі складу  партію  кави, зберігач відмовив у видачі товару, мотивуючи  свою  поведінку  

відсутністю  плати  за  зберігання.  Не  погоджуючись із  такими діями, представник поклажодавця 

зазначив, що вартість кави, яка перебуває на складі, значно перевищує суму  заборгованості.  Тоді  

зберігач  запропонував  АТ  "Вінсет" отримати  товар  у  повному  обсязі,  залишивши  у  розпорядженні 

зберігача лише ту частину, яка за вартістю дорівнює сумі заборгованості. 

Як має бути вирішена справа? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Ситуація 2 

Грищенко  подав  на  Іванова  позов  про  відшкодування вартості речей, які були передані йому 

на зберігання. На  суді  відповідач,  не  заперечуючи  факту  залишення  у нього позивачем речей на 

зберігання, зазначив, що речі Грищенка  були  вкрадені  в  Іванова  разом  із  речами  Іванова,  хоча  

він  і вжив усіх необхідних заходів, щоб забезпечити їх збереження. 

Суд  задовольнив  позов  Грищенка,  зазначивши,  що  Грищенку була  завдана  позадоговірна 

шкода, оскільки  Іванов при-йняв речі на зберігання не на підставі договору, а в порядку 

добросусідських відносин. 

Чи вірне рішення прийняв суд? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація 3 

Бродецький  і  Корифанов у серпні домовилися про те, що Бродецький  протягом  2  місяців  

зберігатиме  у  себе  в  гаражі 5 ящиків пива загальною вартістю  1581  грн (93  неоподатковуваних  

мінімумів  доходів  громадян),  за  що  Корифанов  обіцяв  заплатити 50 грн. У вересні  Корифанов 



передав пиво Бродецькому, а через 2 місяці звернувся до нього  із  проханням повернути йому  пиво.  

Бродецький  відмовився  повертати  ящики  з  пивом  і взагалі заперечував те, що Корифанов  передавав 

йому  щось  на зберігання і що між ними існувала домовленість щодо цього. 

Корифанов звернувся до суду,  який задовольнив його вимоги. Рішення суду ґрунтувалося 

виключно на свідченнях Бур-дюка, який був присутній під час того, як Бродецький та Корифанов  

домовлялися  про  зберігання  пива.  При  цьому  суд  зазначив, що договір зберігання був укладений 

між сторонами в усній формі  і  що  письмова  форма  для  такого  договору  є  необов’язковою,  

оскільки  сума  договору  не  перевищує  20  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і дорівнює 

50 грн (розмір плати за зберігання). Бродецький  оскаржив  рішення  місцевого  суду  в  апеляційному  

порядку,  зазначивши,  що  суд  першої  інстанції  не  міг обґрунтовувати  своє  рішення  свідченнями  

Бурдюка,  оскільки сума договору зберігання (навіть якщо такий і був би укладений ним із 

Корифановим) дорівнює  93  неоподатковуваному мінімуму доходів громадян (вартість пива, яка була 

підтверджена Бурдюком), а  отже, такий договір  має  бути  укладений  у письмовій формі. 

Що має постановити апеляційний суд?  Вирішіть справу. 

У  якій  формі  має  укладатися  договір  зберігання?  Якими  є  наслідки  недодержання  її  

сторонами? Що слід розуміти під сумою правочину  (ч.  3  ст.  208  ЦК  України)  стосовно  договору  

зберігання. 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_Ситуація 4 

За договором складського зберігання товарний склад прийняв на зберігання від ТзОВ 

„Світанок” 250 кг м’ясопродуктів та 120 кг риби різних видів.  

У зв’язку з аварією в енергосистемі складські приміщення були відключені від електроенергії. 

Товарний склад був попереджений, що ліквідація наслідків аварії можлива лише через 2 доби. Щоб 

запобігти псуванню переданого на зберігання майна, товарний склад негайно попередив усіх 

поклажодавців про необхідність забрати товар зі складу. ТзОВ „Світанок” не змогло оперативно 

вивезти свій товар і розмістити його на зберігання на іншому складі. У результаті частина майна була 

зіпсована і ТзОВ „Світанок” звернулося до товарного складу з вимогою про відшкодування збитків. 

Чи підлягає задоволення вимога ТзОВ „Світанок”? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_Хто повинен відповідати за збитки завдані ТзОВ „Світанок”? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Які правові наслідки дострокового припинення договору зберігання?  

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація 5 

За договором складського зберігання на елеваторі ПАТ „Агрофірма” зберігала зерно. Строк 

зберігання був визначений „до початку посівної”. Коли ПАТ „Агрофірма” звернулося з вимогою про 

видачу зерна, то виявилося, що на елеваторі немає відповідної кількості зазначеного у договорі сорту 

пшениці та жита. Представникам ПАТ „Агрофірма” запропонували приїхати пізніше, оскільки 

очікувалося поновлення запасів зерна з резерву. 

Які особливості зберігання речей, визначених родовими ознаками? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_ 



Чи матиме ПАТ „Агрофірма” право на відшкодування неодержаних доходів, якщо посівну не 

буде проведено вчасно? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Практичне завдання  

Публічне акціонерне товариство "ЛЛЛ" домовилось  з приватним акціонерним товариством 

"Цибулівська нафтобаза" про зберігання нафтопродуктів у кількості, на термін зберігання та інших 

обов'язкових умов договору, що визначаються попередньо погоджуваними сторонами заявками — 

специфікаціями на кожну товарну партію. А саме: 

товароволодільця з базисом постачання резервування ПРАТ "Цибулівська нафтобаза". 

Зберігач забезпечує приймання товару по закінченні п'яти діб від погодження сторонами заяви-

специфікації на кожну з товар-них партій. Погодження заяви може бути здійснене шляхом обміну по 

телефаксу текстом заяви з посвідченими печатками підписами перших керівників сторін.  

До погодження заяви-специфікації на кожну товарну партію товар на зберігання не 

приймається. 

Протягом 12 годин від часу повідомлення про прибуття товару відповідно до базису поставки 

Товароволоділець направляє свого представника для участі в передачі товару на зберігання, 

неприбуття представника Товароволодільця протягом 24 годин з часу повідомлення є підставою для 

актування приймання (за кількістю та якістю) без участі представника Товароволодільця. 

Товар приймається на зберігання за кількістю та якістю згідно з транспортними документами 

та сертифікатом якості виробника. У разі приймання здійснюється обов'язковий відбір арбітражних 

проб згідно з вимогами ГОСТ 2517—85 "Нафта та нафтопродукти. Засіб відбору проб". 

Якість та кількість товару, що передається на зберігання, зазначені в акті приймання, 

вважається остаточними і не можуть бути предметом претензій Товароволодільця. Загальний обсяг 

товарної партії, що передається на зберігання у резервуарах Зберігача, не повинен перевищувати: 

автобензин А-80 — 10 000 тонн та А-95 — 2000 тонн; дизельного палива — 2000 тонн. 

У разі втрати (розкрадання, псування) переданого на зберігання товару Зберігач зобов'язується 

відшкодувати нестачу шляхом оплати вартості товару за цінами, що склалися на день відшкодування, 

у термін не більш як 10 днів. 

У такому ж порядку відшкодовуються збитки, викликані зниженням якості товару за час 

зберігання, якщо на цій підставі Товароволоділець відмовляється від одержання товару. 

Складіть договір складського зберігання (необхідні дані визначте самостійно) 

 

ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ № 

м. ____________________________                                                   _____________________________р. 

________________________________________________________________________________, 

надалі — "Товароволоділець", ____________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________

______ 

і______________________________________________________________________________________, 

надалі — "Зберігач", ____________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________ керуючись 

положеннями ст. 956—966 Цивільного кодексу України зі зберігання на товарному складі, уклали 

договір про нижченаведене: 

1. Предмет договору 

1.1. 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______ 



1.2. Товароволоділець оплачує послуги за договором шляхом перерахування на рахунок 

Зберігача суми, належної до сплати за кожною із заяв-специфікацій. Дозволяється додатковою угодою 

сторін встановлення розрахунків за зберігання переданням у власність Зберігача частини товару (за 

закупівельною ціною Товароволодільця) на суму, що підлягає сплаті.  

2. Обсяг, терміни та умови приймання товару 

2.1.______________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______ 

2.2.______________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______ 

2.3.______________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______ 

2.4. При прийманні товару за кількістю сторони керуються вимогами ГОСТ 26976—86 "Нафта 

та нафтопродукти. Засоби виміру маси" та Інструкцією про порядок надходження, схову, відпуску і 

обліку нафти та нафтопродуктів у нафтобазах і АЗС № 06/21-8-446 від 15 серпня 1985 р. 

3. Обсяг, терміни, умови зберігання та відвантаження 

3.1. 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______ 

3.2. Зберігач веде забалансовий облік руху прийнятого на збе-рігання товару і здійснює його 

відвантаження за рознарядками (довіреностями) Товароволодільця з додержанням мінімальних норм 

відвантаження. Вивезення товару може здійснюватися залізничним транспортом чи безпосередньо 

транспортними засобами Товароволодільця чи Зберігача (на додатково погоджених умовах). 

При використанні автотранспорту Зберігача Товароволоділець здійснює оплату 

транспортування у розмірі та порядку, узгоджених додатково. 

3.3. Приймання товару від Зберігача Товароволодільцем (або одержувачем, покупцем) 

оформляються під час відвантаження з резервуарів Зберігача. На відвантажений товар складається 

приймально-здавальний акт за участю представника Товароволодільця (одержувача, покупця) та з 

відбором арбітражних проб. 

3.4. Сторони передбачають безповоротні втрати товару відповідно до норм природної нестачі 

нафтопродуктів, встановлених Постановою Держпостачу СРСР № 40 від 26 березня 1986 р. 

3.5. Зберігач на підтвердження приймання товару на зберігання видає Товароволодільцю 

складську квитанцію. 

4. Порядок розрахунків 

4.1. Вартість послуг Зберігача за кожною товарною партією визначається при прийнятті та 

узгодженні заяв-специфікацій. 

Цим документом можуть встановлюватися умови натуроплати послуг Зберігана. 



4.2. Розрахунки за послуги Зберігача здійснюються протягом нормального терміну, 

необхідного для перерахування за платіжним дорученням Товароволодільця, але не більше як п'ять 

днів з дня приймання товару на зберігання. 

Розрахунки за додаткові послуги здійснюються за викладеними у цій статті правилами в той же 

термін від дня пред'явлення Зберігачем відповідних рахунків. 

5. Відповідальність сторін 

5.1. 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______ 

5.2. У разі відмови від товару Товароволодільця, по закінченні терміну зберігання, Зберігач має 

право реалізувати товар на свій розсуд з відшкодуванням Товароволодільцеві вартості, за якою товар 

був придбаний до передачі на зберігання, за винятком витрат Зберігача, пов'язаних зі зберіганням та 

реалізацією товару. 

5.3. За прострочення платежів за договором Товароволоділець сплачує пеню у розмірі подвійної 

облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення. 

5.4. Форс-мажор. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо 

таке невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі сторін та є поза їх компетенцією, а 

саме: стихійним лихом, техногенними аваріями, воєнними діями, страйками, локаутами або 

рішеннями державних органів влади (управління), що унеможливили виконання договору. 

Належна сторона зобов'язана письмово повідомити другу сторону про настання таких обставин 

з вказівкою на офіційне джерело інформації про них. З дня такого повідомлення дія договору 

припиняється на три місяці. Якщо по закінченні цього терміну форс-мажорні обставини не 

припиняються, договір втрачає силу. Але сторони зобов'язані повернути за належністю одна одній все 

одержане без підстави до припинення дії договору. 

6. Дія договору 

6.1. Цей договір набирає чинності з дня його укладення і діє 

протягом 12 місяців. 

6.2. Дострокове припинення договору та внесення до нього змін можуть мати місце за 

письмовою угодою сторін. 

7. Юридичні адреси, банківські та транспортні реквізити: 

Товароволоділець 

 

 

 

 

 

Директор ПАТ «ЛЛЛ» 

_______________(_____________) 

Зберігач 

 

 

 

 

 

Голова правління ПрАТ "Цибулівська 

нафтобаза" _______________(______________)  

 

Ситуація 6 

Лебедєв подав позов до готелю „Ювілейний” про відшкодування вартості пальто, костюму та 

електробритви, які були викрадені у нього в момент проживання у готелі. Готель заперечував позов, 

посилаючись на те, що Лебедєв знаходився у загальному номері і у відповідності із розпорядженням 

адміністрації готелю повинен був здати свої речі в камеру зберігання, яка працює в готелі цілодобово. 

У вказаному розпорядженні говориться також про те, що адміністрація не несе відповідальності за 



пропажу із номерів готелю речей, не зданих в камеру схову. Це розпорядження вивішене в готелі на 

видному місці, і Лебедєв не міг не знати про встановлені в готелі правила. 

Адвокат Лебедєва звернув увагу суду на те, що розпорядження адміністрації готелю не є 

нормативним актом і суперечить ст. 975 ЦК, у відповідності до якої готель відповідає як охоронець і 

без особливого погодження з проживаючою в ньому особою за втрату, недостачу або пошкодження її 

речей, внесених до готелю. 

Представник готелю, у свою чергу,  послався на п.13 Правил проживання в готелі міста, 

затверджених головою адміністрації міста, в яких говориться, що готель не відповідає за втрату речей, 

не зданих на зберігання. 

Яке рішення повинен винести суд?  

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___ 

Ситуація 7 

Громадянин  Брусов, від’їжджаючи у довготривале відрядження, передав найбільш цінні речі 

на зберігання своєму сусіду Костіну. Після повернення із відрядження Брусов дізнався, що Костін, 

залізши у борги, продав свою квартиру і зник у невідомому напрямку. 

Невідомою виявилась і доля більшості речей Брусова, які були залишені ним у Костіна на 

зберігання.  

Яка Ваша думка з приводу даного питання? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___ 

Ситуація 8 

Ратников передав належний йому комп’ютер для зберігання своєму товаришу Колосову на 

період відпустки. Повернувшись із відпустки, Ратников прийшов до Колосова за комп’ютером. При 

його перевірці виявилось, що вся інформація, записана на жорсткому диску комп’ютера, втрачена. 

Колосов сказав Ратникову, що він декілька разів грав у комп’ютерну гру DOOM, записану власником 

комп’ютера. Ратников вимагав відшкодувати йому понесену реальну шкоду, а також упущену вигоду. 

Пов’язану із неможливістю користуватись втраченою комерційною інформацією. Колосов відмовився 

зробити це і запропонував, в свою чергу,  заплатити йому винагороду за зберігання речі у розмірі 10% 

її ринкової вартості. Ратников не погодився із пропозицією Колосова, вважаючи, що вони не укладали 

договору зберігання, а Колосов просто надав йому дружню послугу, плата за яку не встановлюється. 

Не прийшовши до згоди, сторони звернулись за консультацією до адвоката. 

Яку консультацію слід дати адвокату?  

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_Чи можна вважати згоду між Ратниковим та Колосовим цивільно-правовим договором?  

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_Як розуміти від платність у договорі?  

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_ 

Практичне завдання 1 



ТОВ «Харківський міський художній музей» (м. Харків, вул. Центральна, 145, код ЄДРПОУ 

12312323) у особі директора В. К. Свідомого, що діє на підставі Статуту прийняв на зберігання 

(безоплатно)  строком у 3 місяці з моменту підписання, колекцію картин Сидоров Сидор Сидорович, 

що проживає в м. Харкові, вул. Заводська 34, кв. 41, індивідуальний ідентифікаційний номер № 

0987654321 за списком загальною вартістю 150 000 грн. У випадку неповернення картин на першу 

вимогу власника ТОВ «Харківський міський художній музей» повинен виплатити Сидорову Сидор 

Сидоровичу штраф у розмірі 0, 5 % від вартості майна за кожний день затримки. 

 

ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ 

м. Харків                                                                                                                                 22 квітня 

2011 р. 

Ми, що нижче підписалися: _________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______ діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення 

своїх дій, попередньо ознайомлені із приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений 

нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей Договір про таке: 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. 1. 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______ 

1. 2. 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

______ 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗБЕРІГАЧА 

2. 1. Зберігач зобов'язаний: 

2. 1. 1. Вживати всіх необхідних заходів щодо забезпечення схоронності майна протягом строку 

зберігання. 

2. 1. 2. Зберігати майно окремо від інших речей, дотримуючи усіх необхідних умов, які 

забезпечують збереження майна Поклажодавця. 

2. 1. 3. Нести відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження майна Поклажодавця, 

переданого на зберігання Зберігачеві, згідно із цим Договором та чинним законодавством України з 

моменту одержання майна від Поклажодавця та до моменту його повернення Поклажодавцеві. 

2. 1. 4. Повернути майно Поклажодавцеві на першу вимогу останнього. 

2. 2. Якщо після приймання Зберігачем майна, яке передає Поклажодавець на зберігання, у 

цьому майні виявляться пошкодження або недоліки, котрі можуть бути виявлені підчас поверхневого 

огляду, а також у випадку спричинення будь-ким пошкоджень майна Поклажодавця, Зберігай 

зобов'язаний вжити заходів щодо охорони прав Поклажодавця, зібрати необхідні докази і повідомити 

Поклажодавця про такі порушення. Якщо Зберігай своєчасно не повідомить про це Поклажодавця, він 

несе відповідальність за збитки, завдані Поклажодавцеві через таке неповідомлення. 

2. 3. Зберігач не має права користуватись майном, крім випадків, узгоджених з Поклажодавцем, 

за умови, що таке узгодження оформлюють письмово. 

2. 4. Зберігач не має права передавати майно у користування третім особам. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКЛАЖОДАВЦЯ 



3. 1. Поклажодавець зобов'язаний: 

3. 1. 1. Передати Зберігачеві майно на зберігання не пізніше ніж через 15 календарних днів після 

набрання чинності цим Договором. 

3. 1. 2. Забрати у Зберігача майно до завершення строку цього Договору. 

3. 2. Поклажодавець має право у будь-який час вимагати у Зберігача повернення майна, яке 

перебуває на зберіганні (всього або його частини). 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4. 1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором 

та (або) чинним законодавством України. 

4. 1. 1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання 

з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

4. 1. 2. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з 

їхньої вини (умисел або через необережність). 

4. 1. 3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, 

якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 

4. 2. Зберігач несе відповідальність за збереження і цілісність майна з моменту передання майна 

на зберігання і до моменту його повернення Поклажодавцеві. У випадку втрати (нестачі) або 

пошкодження майна, яке передане на зберігання, або його частини Зберігач повинен відшкодувати 

Поклажодавцеві всі пов'язані з цим збитки. 

4. 3. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______4. 4. Якщо Зберігай зазнає в результаті зберігання майна збитків внаслідок властивостей майна, 

про які він не знав і не повинен був знати, Поклажодавець повинен відшкодувати Зберігачеві ці збитки. 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5. 1. Усі спори, що виникають стосовно цього Договору або пов'язані із ним, вирішують шляхом 

переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, його 

вирішують в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору 

відповідно до чинного законодавства України. 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ 

6. 1. Цей Договір вважають укладеним і він набирає чинності від моменту його підписання 

Сторонами та скріплення печатками Сторін. 

6. 2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6. 1 цього Договору 

та закінчується ______. ____________. 20___ р. 

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

порушення, яке сталося під час дії цього Договору. 

6. 4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, 

зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яку оформлюють додатковою 

угодою до цього Договору. 

6. 5. Зміни у цей Договір набирають чинності від моменту належного оформлення Сторонами 

відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у власне додатковій угоді, 

цьому Договорі або у чинному законодавстві України. 

6. 6, Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, 

цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яку оформлюють додатковою 

угодою до цього Договору. 

6. 7. Цей Договір вважають розірваним від моменту належного оформлення Сторонами 

відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у додатковій угоді, цьому 

Договорі або у чинному законодавстві України. 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7. 1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі 

пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням 

його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регульовані цим Договором 

та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які 



застосовують до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та 

справедливості. 

7. 2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні 

договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що 

так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але їх можуть враховувати під 

час тлумачення умов цього Договору. 

7. 3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів 

реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в 

разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

7. 4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін 

до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною. 

7. 5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору € його невід'ємними частинами і мають 

юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені 

їхніми печатками. 

7. 6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу. їх можуть враховувати 

виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та 

скріплені їхніми печатками. 

7. 7. Цей Договір складений за повного розуміння Сторонами його умов та термінології 

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

одному для кожної зі Сторін. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Зберігач 

 

 

 

 

 

Поклажодавець 

 

Самостійна робота 

Ситуація 10 

Фірма „Граніт” здала в оренду з умовою надання послуг по охороні АТ „Асуген” складські 

приміщення для зберігання у них кави, яка доставлялась із закордону для реалізації в Україні. Різке 

подорожчання високосортної кави призвело до зниження об’ємів продажу,  збільшенню строків 

зберігання кави на складі і утворенню заборгованості по орендним платежам. 

Коли представник орендаря (АТ „Асуген”) прибув для отримання наступної партії кави, 

орендодавець відмовив йому у цьому, заявивши, що не видасть жодної коробки кави до моменту 

погашення заборгованості по орендним платежам. Орендар заперечував проти цього і направив 

орендодавцю лист, вказавши у ньому, що вартість кави, яка знаходиться на складі, в сотні раз 

перевищує суму заборгованості по оренді приміщення, і що орендодавець не має права подібним 

чином примушувати його до виплати оренди. 

У відповідь на претензію орендодавець частково погодився із неправомірністю своїх дій і 

запропонував  АТ „Асуген” отримати каву в кількості, меншій від заявленої, із залишенням різниці, 

що дорівнює за вартістю сумі заборгованості. У розпорядження орендодавця. 

До звернення у господарський суд сторони вирішили проконсультуватись із юристом про те, 

чи допустимі подібні дії орендодавця. 

Яку відповідь повинен дати юрист?  

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_ 

Методичні рекомендації 

Згідно зі статтею 936 ЦК за договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов’язується 

зберігати річ, передану їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві 

збереженою в цілості.  

Сторонами договору зберігання є зберігач і поклажодавець. Зберігачем є особа, яка зберігає 

річ. Поклажодавцем вважають особу, яка, відповідно, передає річ за договором зберігання. За 

договором зберігання передається річ.  

Зберігач зобов’язується зберігати річ, передану йому поклажодавцем. Зберігач звільняється від 

обов’язку прийняти річ на зберігання, якщо у зв’язку з обставинами, які мають істотне значення, він 

не може забезпечити її збереження в цілості. Зберігач, який зобов’язався в майбутньому прийняти річ 

на зберігання, не має права вимагати її передання на зберігання. Зберігач зобов’язаний вживати всіх 

заходів, встановлених договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для 

забезпечення збереження речі в цілості. Зберігач зобо-в’язаний виконувати свої обов’язки за 

договором зберіганняособисто. Він не має права без згоди поклажодавця корис-туватися річчю, 

переданою йому на зберігання, а також передавати її у користування іншій особі.  

Зберігач зобов’язується повернути річ поклажодавцеві збереженою в цілості. Цьому відповідає 

обов’язок поклажодавця, передбачений статтею 948 ЦК, а саме – забрати річ у зберігача після 

закінчення строку договору зберігання.  

Поклажодавець зобов’язаний забрати річ від зберігача після закінчення строку зберігання. 

Зберігач зобов’язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, навіть якщо строк її зберігання 

не сплив.  

Зберігання може здійснюватися як на платних засадах, так і безоплатно. Відповідно до статті 

946 ЦК плату за зберігання і строки її внесення встановлюють у договорі зберігання.  

Якщо зберігання припинилося достроково через обставини, за які зберігач не відповідає, він 

має право на пропорційну частку плати. Якщо поклажодавець після закінчення строку договору 

зберігання не забрав річ, він зобов’язаний внести плату за весь фактичний час її зберігання.  

Якщо зберігання здійснюється безоплатно, зберігач зобов’язаний піклуватися про річ як про 

свою власну (ч. 2 ст. 942 ЦК).  

Від плати за зберігання слід відрізняти витрати на збері-гання. ЦК містить заходи 

відповідальності, що їх можуть застосувати до зберігача і поклажодавця.  

Згідно зі статтею 957 ЦК за договором складського збе-рігання товарний склад зобов’язується 

за плату зберігати товар, переданий йому поклажодавцем, і повернути цей товар збереженим у цілості. 

За таким договором зберігачем є товарний склад. Згідно із частиною 1 статті 956 ЦК товарним складом 

вважається організація, яка зберігає товар і надає послуги, пов’язані зі зберіганням, на засадах 

підприємницької діяльності. Товарний склад зберігає товар. Об’єктом зберігання на товарному складі 

є не будь-який об’єкт матеріального світу (річ), а річ, що має ознаки товару.  

Товар на зберігання передає поклажодавець. На підтвердження прийняття товару товарний 

склад видає один із таких складських документів:  

 складську квитанцію;  

 просте складське свідоцтво;  

 подвійне складське свідоцтво (ст. 961 ЦК).  

Товар передають на зберігання на платних засадах.  

До спеціальних видів зберігання належать, зокрема:  

1) зберігання речі у ломбарді;  

2) зберігання цінностей у банку;  

3) надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;  

4) зберігання речей у камерах схову організацій, під-приємств транспорту;  

5) зберігання речей у гардеробі організації;  

6) зберігання речей пасажира під час його перевезення;  

7) зберігання речей у готелі;  

8) зберігання речей, що є предметом спору;  

9) зберігання автотранспортних засобів;  

10) охорона власності й недоторканності особи.  


