
 

ДОГОВІР складського зберігання Вз №%НомерДоговора% 

%Место% %ДатаДоговора%р. 

1. СТОРОНИ 

ЗЕРНОВИЙ СКЛАД  - %НаименованиеОрг%%Статус%, від імені якого на підставі %Статуту% діє %ДолжностьОрг% 

%ДиректорОрг%,  з однієї сторони, та 

ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ - %Клиент%%КлиентСтатус%,%КлиентЮрФиз%%КлиентДолжность% %КлиентДиректор%, з іншої сторони, які 

разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір складського зберігання (далі – Договір) про наступне: 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

 2.1. Предметом цього Договору є домовленість сторін про надання Зерновим складом за плату послуг по доведенню Товару, що 

передається Поклажодавцем, до відповідних кондицій, згідно ДСТУ, ГОСТ, параметрів, державних стандартів, послуг зі зберігання, 

сушки, очистки, прийомки та погрузки Товару та повернення Товару останньому (чи особі, зазначеній ним як одержувач) у кількості та 

на умовах визначених цим Договором.  

 2.2. Товаром за цим Договором є: зернові та олійні культури. 

 2.3. Загальна кількість Товару, що поставляється на склад Зернового складу становить: суму всіх накладних по кількості, 

виписаних Зерновим складом, або суму всіх складських квитанцій на зерно, простих чи подвійних складських свідоцтв.   
 2.4. Доставка Товару здійснюється за рахунок Поклажодавця на склад Зернового складу. Приймання Товару проводиться в 

присутності представника Поклажодавця після отриманого висновку лабораторії Зернового складу. Відсутність представника Поклажодавця 

при прийманні зерна позбавляє останнього можливості в подальшому заперечувати кількісні та якісні показники зерна при прийманні. 

2.5.  Приймання Товару за кількістю здійснюється, шляхом зважування його на вагах (автомобільних та/або залізничних) Зернового складу, за 

якістю - шляхом проведення аналізу сертифікованою лабораторією Зернового складу, яка діє згідно свідоцтва про атестацію та відповідно до галузі 

атестації, згідно ДСТУ, ГОСТ, передбачених державними стандартами і діючими інструкціями.  

 2.6. Для того, щоб запобігти простою автомобілів з Товаром Сторони домовились про те, що обсяг поставки Товару на добу не 

повинен перевищувати для зернових культур 300,00 тонн, для олійних культур – 150,00 тонн.  

 2.7. Зберігання Товару здійснюється на складах знеособлено. При необхідності, сторони можуть домовитись про відокремлене 

зберігання Товару, про що в обов’язковому порядку укладається додаткова угода. Якщо інше не буде вказано в цій додатковій угоді, 

вартість відокремленого зберігання встановлюється за подвійними тарифами, які вказані в п.3.2. цього Договору. 

 

3. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН 

 

 3.1. Розрахунки за надані послуги проводяться в грошовій формі з урахуванням податку на додану вартість.  

 3.2. Розмір плати (тариф) за надання послуг, що надаються Зерновим складом встановлюється за домовленістю сторін, і 

становлять: 

Розмір плати (тариф) за надання послуг по зернових культурах, окрім кукурудзи 

Вид послуги 

Зернові 
культури, 

окрім 
кукурудзи, з 

ПДВ 

Тариф зі знижкою 

2% 5% 7% 9% 10% 

Приймання з авто, грн/т з ПДВ            17,52              17,16              16,68              16,32              15,96              15,78   

Приймання з залізниці, грн/т з ПДВ            66,00              64,68              62,70             61,38              60,06              59,40   

Сушіння, грн/1т% з ПДВ            55,08              54,00              52,32              51,24              50,10              49,56   

* Сушіння з підвищеною вологістю, грн/1т% з 
ПДВ 

 ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Очистка, грн/1т% з ПДВ            17,52              17,16              16,62              16,32              15,96              15,78   

** Очистка з підвищеною засміченістю, 
грн/1т% з ПДВ 

           25,08              24,60              23,82              23,34              22,80              22,56   

Зберігання, грн/1 тоннодень з ПДВ             

з 1 до 60 днів               1,80                 1,80                 1,74                 1,68                 1,62                1,62   

з 61 до 200 дня               2,16                 2,10                 2,04                 1,98               1,98                 1,92   

з 201 дня               3,36                 3,30                 3,18                3,12                 3,06                 3,00   

Погрузка на авто, грн/т з ПДВ          100,08              98,10              95,10              93,06              91,08              90,06   

Погрузка на залізницю, грн/т з ПДВ          120,00            117,60            114,00            111,60            109,20            108,00   

 

Послуги зважування вагонів          545,64            545,64            545,64            545,64            545,64            545,64   



 

Маневрові роботи       3 082,20         3 082,20         3 082,20         3 082,20         3 082,20         3 082,20   

Оформлення одного складського свідоцтва            35,16              35,16              35,16              35,16              35,16              35,16   

Оформлення одного простого або подвійного 
складського свідоцтва 

           70,20              70,20              70,20              70,20              70,20              70,20   

 

   

Розмір плати (тариф) за надання послуг по ріпаку 

Вид послуги 
Ріпак,  
з ПДВ 

Тариф зі знижкою 

2% 5% 7% 9% 10% 

Приймання з авто, грн/т з ПДВ             26,52             25,98             25,20             24,66             24,12             23,88   

Приймання з залізниці, грн/т з ПДВ             66,00             64,68             62,70             61,38             60,06             59,40   

Сушіння, грн/1т% з ПДВ             65,04             63,72             61,80             60,48             59,16             58,56   

* Сушіння з підвищеною вологістю, грн/1т% з 
ПДВ 

            75,00             73,50             71,28             69,78             68,28             67,50   

Очистка, грн/1т% з ПДВ             17,52             17,16             16,62             16,32             15,96             15,78   

** Очистка з підвищеною засміченістю, 
грн/1т% з ПДВ 

            25,08             24,60             23,82             23,34             22,80             22,56   

Зберігання, грн/1 тоннодень з ПДВ             

з 1 до 60 днів               1,80               1,80               1,74               1,68               1,62               1,62   

з 61 дня               3,36               3,30               3,18               3,12               3,06              3,00   

Погрузка на авто, грн/т з ПДВ          100,08             98,10             95,10             93,06             91,08             90,06   

Погрузка на залізницю, грн/т з ПДВ          120,00           117,60           114,00           111,60           109,20           108,00   

 

Послуги зважування вагонів          545,64           545,64           545,64           545,64           545,64           545,64   

Маневрові роботи       3 082,20       3 082,20       3 082,20       3 082,20       3 082,20       3 082,20   

Оформлення одного складського свідоцтва             35,16             35,16             35,16             35,16             35,16             35,16   

Оформлення одного простого або подвійного 
складського свідоцтва 

            70,20             70,20             70,20             70,20             70,20             70,20   

 

 

 

 

**** Тарифи на переміщення 

* Під підвищеною вологістю сторони розуміють:  

- Ріпак понад 14,0 %;         

 

** Під підвищеною засміченістю сторони розуміють 

показник понад 6,0 % для зернових, олійних культур 

або наявність шкідливої домішки, яка потребує         

додаткової очистки. 

 

**** Послуга переміщення між складами Зернового складу включає в себе 

погрузка на авто, перевезення, приймання зерна з авто. 

Можливість переміщення товару між складами Зернового складу, для 

формування партії допускається лише за згодою Сторін, шляхом укладання 

Додаткової угоди до Договору. 
 

Маршрут 
Тариф, грн/т. з 

ПДВ 

Млинів-Луків              260,40   

Луцьк-Луків              215,16   

Рожище-Луків              191,28   

Дерно-Луків              253,20   

Звиняче-Луків              264,00   

Сенкевичівка-Луків              248,52   

Млинів-Луцьк              135,24   

Млинів-Дерно              160,32   



 

 

Критерії надання знижок за послуги, передбачені договором складського зберігання:       

Обʹєм зберігання за договором сумарно 

по всіх культурах 

% знижки 

* Стандарт ** Партнер 

До 2 000 000 кг 0 5 

2 000 001 – 4 000 000 кг 5 7 

4 000 001 – 10 000 000 кг 7 9 

10 000 001 кг + 9 10 

 ** Партнер – контрагент, який користується усім спектром послуг: елеваторні, вантажні, придбання агроресурсу та реалізація власної 

продукції, та за умови укладення партнерської угоди. Клієнт втрачає статус «Партнер» при несвоєчасному розрахунку та утворенні 

простроченої заборгованості перед Зерновим складом та іншими підприємствами ГК «Вілія», та/або невиконанні договорів з постачання 

власної продукції. 

* Стандарт – всі інші контрагенти, які не відповідають вимогам статусу «Партнер». 

 Послуги за зберігання Товару виставляються Зерновим складом помісячно в рахунках та актах здачі-приймання робіт (далі - 

Акт), згідно тарифів, що вказані в п.3.2. даного Договору, починаючи з першого дня зберігання, тобто з першого дня поставки 

Поклажодавцем Товару на складські приміщення Зернового складу. У випадку переоформлення зерна у власність ТзОВ «Волинь-зерно-

продукт» в місяці завезення даного зерна на Зерновий склад, послуги зберігання по даному зерну не виставляються за перших 7 

календарних днів зберігання, враховуючи день завезення зерна на Зерновий склад. Дана знижка надається в момент надання послуг по 

зберіганню. В разі переоформлення завезеного на Зерновий склад зерна Поклажодавцем у власність Зернового складу в місяцях, 

наступних за місяцем завезення на зберігання, дана знижка не застосовується і послуги по зберіганню нараховуються починаючи з 

першого дня завозу зерна на Зерновий склад включаючи день завозу. 

 3.3. При зміні тарифів на енергетичні, матеріальні, інші ресурси або вартості витрат Зернового складу, виходячи з інфляційних 

явищ і конкуренції на ринку аналогічних послуг, останній залишає за собою право в односторонньому порядку збільшити розцінки за 

послуги, що вказані в п. 3.2. цього Договору. При цьому Зерновий склад зобов’язаний попередити Поклажодавця про зміну розміру 

плати (тарифів) за надані послуги, не пізніше ніж за 5-ть робочих днів до введення нових тарифів і подати обґрунтування змін у 

витратах. При потребі сторони домовились провести зміни до умов даного Договору, а саме змінити розмір плати (тарифів) за надання 

послуг, згідно п. 3.2. даного Договору. Розмір плати (тариф) за надання послуги погрузки товару у вихідні та святкові дні обчислюється 

в двократному розмірі від тарифу, що вказаний в п.3.2. Договору. 

 3.4. Послуги за зберігання Товару, нараховані згідно тарифів, що вказані в п.3.2. даного Договору, починаючи з першого дня 

зберігання, сплачуються Поклажодавцем щомісяця, протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання рахунку та Акту, шляхом 

перерахування  грошових коштів на поточний рахунок Зернового складу. 

3.5. Акт здачі-приймання робіт, Акт-розрахунок та будь-які інші документи, що підтверджують операції з зерном на Зерновому 

складі,  надсилаються Зерновим складом Поклажодавцю в наступному місяці за тим, в якому були надані послуги Зерновим складом для 

Поклажодавця. Поклажодавець протягом п’яти робочих днів зобов’язаний розглянути такий документ, підписати його та направити 

один примірник Зерновому складу. В разі не згоди Поклажодавець зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з моменту отримання 

документу надіслати Зерновому складу мотивовану відповідь про відмову від його підписання. В разі непідписання Поклажодавцем 

документів та ненадання мотивованої відповіді протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання,  такі документи автоматично 

вважаються підписаними, а послуги прийнятими Поклажодавцем в повному обсязі. 

3.6. У випадку, якщо Поклажодавець не оплатить Зерновому складу надані йому послуги у визначені цим Договором терміни, 

Зерновий склад має право прийняти частку Товару, яка в грошовому еквіваленті за ринковими цінами покриє заборгованість по несплаті 

за надані послуги у свою власність, із метою його подальшого продажу за чинними ринковими цінами. Про рішення прийняття частки у 

свою власність Зерновий склад обов’язково письмово повідомляє Поклажодавця. 

3.7. Право власності на Товар (його частку), що одержує Зерновий склад у випадку, передбаченому п. 3.6. цього Договору, 

переходить до  Зернового складу через 10 днів з моменту повідомлення про прийняття частки зерна в рахунок оплати. 

3.8. Якщо Зерновий склад виконав дії, передбачені п.3.6. цього Договору, то Поклажодавець  зобов'язаний передати Зерновому 

складу всі необхідні документи (довіреність, податкову накладну, видаткову накладну) на дату прийняття Зерновим складом зерна у 

свою власність. Розмір частки зерна, яка переходить у власність Зернового складу, згідно з п.3.6. цього Договору, розраховується 

останнім самостійно, але з погодженням Поклажодавця, виходячи з цін, що склалися на ринку України, на останній день сплати. 

3.9. Відвантаження Товару Поклажодавцеві здійснюється після сплати всіх витрат Зерновому складу у повному обсязі.  

3.10. Витрати, які сторони не могли передбачити при укладенні договору складського зберігання зерна (надзвичайні витрати), 

відшкодовуються понад плату, яка належить зерновому складу, якщо інше не передбачено договором складського зберігання зерна. 

Перелік та вартість таких послуг зазначаються Зерновим складом у Актах. 

3.11. Вартість послуги обробки зерна, зараженого шкідниками хлібних запасів становить 30,00 грн. з ПДВ за 1 тонну. 

 

4. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 

 

 4.1. При прийманні зерна на зберігання зерновий склад зобов'язаний провести аналіз його якості. 

 4.2. Зерновий склад зобов'язаний вживати усіх заходів, передбачених чинним законодавством України, цим договором 

складського зберігання, для забезпечення схоронності зерна, переданого йому на зберігання. 

 4.3. Якість Товару перевіряється сертифікованою лабораторією Зернового складу. В разі виникнення спорів, щодо якості 

зернових чи олійних культур, що приймаються, знаходяться на зберіганні або відпускаються, питання вирішується ДП «Державний 

центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Витрати, пов’язані з проведенням перевірки якості Товару, несе 

сторона – ініціатор проведення перевірки.  

 4.4. Кожна із сторін договору складського зберігання зерна при відвантаженні зерна має право вимагати перевірки його якості. 

Витрати, пов'язані із проведенням аналізу його якості, несе сторона, що зажадала його перевірки. 

 4.5. Якість ТОВАРУ повинна відповідати ДСТУ, ГОСТу, параметрам, державним стандартам та всім якісним характеристикам 

для певного виду ТОВАРУ, встановлених чинним законодавством України і підтверджуватися посвідченням про якість, що видає 

лабораторія Зернового складу. У разі невідповідності якості показників Товару вимогам державних стандартів Зерновий склад за 

рахунок Поклажодавця доводить Товар до необхідної кондиції, наведених у таблиці, внаслідок доробки, сушки, очистки Товару: 

 

 

 



 

 

                         Культура 

Лаб. показник 
Пшениця  Ріпак  Жито  Ячмінь  Овес  Горох 

Вологість 14,0 8,0 14,0 14,0 13,5 14,0 

Засміченість  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 

 

4.6. Зернові відходи класифікуються за наступними показниками: 

Вид зерновідходів Показники якості зерновідходів 

Побічний продукт Вміст стандартного зерна від 50% до 85% включно 

Перша категорія Вміст стандартного зерна від 10 до 50% включно 

Друга категорія Вміст стандартного зерна від 2% до 10% включно 

Третя категорія Вміст стандартного зерна до 2% включно 

 

 4.7 Поклажодавець зобов’язаний надати Зерновому складу свідоцтво про показники безпеки та наявність ГМО на кожну 

конкретну партію Товару, що поставляється на складські приміщення Зернового складу. У випадку незгоди Поклажодавця із 

результатами аналізів на вміст ГМО, здійсненими Зерновим складом, Зерновий склад на вимогу Поклажодавця може здійснити повторні  

аналізи на вміст ГМО. У випадку підтвердження наявності ГМО, перші два аналізи за рахунок Зернового складу, решта – за рахунок 

Поклажодавця. 

 4.8 Якщо доставлене Поклажодавцем зерно має відхилення по вологості та/або смітній домішці, порівняно з чинними 

державними стандартами, менше 0,5% за будь-яким показником, таке зерно приймається Зерновим складом без повідомлення 

Поклажодавця за фактичними показниками якості.  

4.9. Якщо доставлене зерно внаслідок суттєвих невідповідностей якісних показників неможливо довести до вимог державних 

стандартів, а також, якщо Поклажодавець заперечує проти здійснення доробки товару, Зерновий склад має право відмовити у прийнятті 

відповідної партії товару. 

4.10. У випадку наявності в доставленому зерні шкідливої домішки, Зерновий склад може прийняти таке зерно при можливості 

очистити його від шкідливої домішки. Очищення від шкідливої домішки здійснюється за рахунок зменшення смітної та/або зернової 

домішки та за рахунок Поклажодавця. За результатами доробки Поклажодавцю надається акт виконаних робіт та форма 34. 

4.11. За зверненням Поклажодавця, наданим у письмовій формі, Зерновий склад у разі наявності технічної можливості може 

надати послуги доробки зерна до показників, заявлених Поклажодавцем. Оплата за такі додаткові послуги здійснюється на підставі актів 

наданих послуг згідно тарифів, визначених п.3.2. цього Договору. 

 4.12. Наслідки доробки, очищення, сушіння Товару оформляються Актом за формою №34, який затверджується керівником 

Зернового складу. Одержані при очищенні зерна побічні продукти, відходи І та ІІ категорії списуються з рахунку основної культури та 

передаються в розпорядження Поклажодавця. Поклажодавець зобов'язаний вивезти зерновідходи І, ІІ категорії (якщо такі є) протягом  7 

(семи) календарних днів з моменту отримання Поклажодавцем вищевказаного акту-розрахунку.  

            4.13. Відходи зернових та олійних культур 3-ої категорії, що утворюються в результаті очистки, сушки, вентилювання та будь-

якої підробки, доробки зерна Поклажодавця, кількість яких підтверджується Формою № 34, залишаються в розпорядженні Зернового 

складу. До зернового складу переходить право власності на такі зерновідходи з моменту документального оформлення результатів 

операцій із зерном, а саме складання Акту за формою № 34. Зерновий склад  в подальшому має право на власний розсуд розпоряджатись  

такими зерновіходами, в тому числі шляхом утилізації або продажу. 

 4.14. Якість ТОВАРУ, що відпускається Зерновим складом для Поклажодавця (чи особі, зазначеній ним як одержувач) повинна 

відповідати якості, визначеній у посвідченні, виданому лабораторією Зернового складу. 

 4.15. У разі виникнення спірних питань щодо якості Товару експертиза проводиться ДП «Державний центр сертифікації і 

експертизи сільськогосподарської продукції». Оплату послуг експертизи несе Сторона – ініціатор експертизи. Висновки вказаної 

установи є остаточними і обов′язковими для сторін. Відбір проб для експертизи здійснюється виключно ручним способом. 

 

 

5. ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ, ПЕРЕМІЩЕННЯ, ВІДВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ 

 

 5.1. У випадку, коли Поклажодавець хоче переоформити чи продати зерно третій особі (Покупцю) Поклажодавець зобов’язаний 

надати Зерновому складу наступні документи, оформленні належним чином (підписані уповноваженими особами та скріплені 

печатками): 

- трьохсторонній акт прийому-передачі даної партії Товару підписаний та скріплений печатками Продавця Товару, Покупця Товару, 

Зернового складу, де зберігається вищезазначений Товар; 

- лист від Поклажодавця на переоформлення даної партії Товару на Покупця Товару; 

- складська квитанція на зерно (або просте складське свідоцтво, подвійне складське свідоцтво) виписане на ім’я Поклажодавця;  

- повна оплата за послуги, нараховані та виставлені Зерновим складом, відповідно до даного Договору; 

- присутність представників Поклажодавця (Продавця) та Покупця з дорученням, що уповноважує кожного представника на здійснення 

вищевказаної операції. 

 У разі не надання будь-якого з вищевказаних документів нарахування за послуги продовжується до моменту отримання такого 

документа. Акт про переоформлення зерна підписується лише після надання Поклажодавцем всіх документів. День підписання 

трьохстороннього акту є днем переоформлення товару. Нарахування послуг закінчується календарним днем, що передував дню 

підписання трьохстороннього акту прийому-передачі. 

 5.2. У випадку, коли Поклажодавець хоче відвантажити (забрати Товар зі складського зберігання), він зобов’язаний надати 

Зерновому складу наступні документи, оформленні належним чином (підписані уповноваженими особами та скріплені печатками): 

- лист від Поклажодавця на відвантаження даної партії Товару; 

- доручення на отримання матеріальних цінностей на отримання відповідної партії Товару; 

- складська квитанція на зерно (або просте складське свідоцтво, подвійне складське свідоцтво) виписане на ім’я Поклажодавця; 

- повна оплата за послуги, нараховані та виставлені Зерновим складом, відповідно до даного Договору; 

- присутність представника Поклажодавця з дорученням, що уповноважує такого представника на здійснення вищевказаної операції. 



 

У випадку, якщо Поклажодавцем не дотримані умови даного пункту відвантаження Товару Зерновим складом проводитись не буде, і 

Зерновий склад не несе ніякої відповідальності, в тому числі за простій транспорту поставленого Поклажодавцем під завантаження, чи 

за інші непередбачувані витрати з боку Поклажодавця. 

 5.3. У випадку, коли Поклажодавець хоче сформувати партію Товару на інших складських приміщеннях Зернового складу, в 

зв’язку з погрузкою Товару у вагони на інших залізничних станціях, Поклажодавець зобов’язаний надати Зерновому складу наступні 

документи, оформленні належним чином (підписані уповноваженими особа та скріплені печатками): 

- лист від Поклажодавця на переміщення даної партії Товару; 

- доручення на отримання матеріальних цінностей на переміщення відповідної партії Товару; 

- оплата послуг по переміщенню даної партії Товару; 

- присутність представника Поклажодавця з дорученням, що уповноважує такого представника на здійснення вищевказаної операції. 

 5.4. Зерновий склад здійснює відвантаження Товару в об’ємі, погодженому із Поклажодавцем, в міру своїх виробничих 

потужностей та відповідно до черговості виконання поданих поклажодавцями заявок. 

 5.5. Вагони, які надаються Поклажодавцем для завантаження Товаром, не можуть знаходитися на під’їзних коліях Зернового 

складу більше, ніж 48 годин після їх завантаження. Більший термін перебування вагонів Поклажодавця на під’їзних коліях Зернового 

складу не допускається. Можливість продовження часу перебування вагонів на під’їзних коліях узгоджується із Зерновим складом в 

обов’язковому порядку.  

5.6. Кількісні показники зерна при відвантаженні визначаються на підставі автомобільних/залізничних ваг Зернового складу. 

 

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 

 

 6.1. Зерновий склад зобов`язується:     

 6.1.1. Прийняти від Поклажодавця Товар за фізичною вагою, провести перевірку його якості, забезпечити його належне 

зберігання у повному обсязі та здійснити відпуск Поклажодавцеві;  

 6.1.2. Повідомити Поклажодавця про умови зберігання зерна; 

 6.1.3. Видати складські документи (складські квитанції на зерно, прості чи подвійні складські свідоцтва) на Товар не пізніше 

наступного робочого дня після прийняття його на зберігання; 

 6.1.4. Зберігати Товар протягом строку, визначеного в договорі; 

 6.1.5. У разі виявлення пошкодження Товару повідомити Поклажодавця протягом одного дня; 

 6.1.6. Повернути (відвантажити) Товар на письмову вимогу Поклажодавця протягом семи днів після проведення повного 

розрахунку згідно п. 3.2. цього Договору у кількості, що вираховується згідно п. 7.2. цього Договору; 

 6.1.7. При наданні послуг, згідно з умовами даного договору надавати Поклажодавцю оригінали наступних документів: рахунки, акти 

здачі-приймання робіт, податкові накладні в електронному вигляді, складські документи та інші необхідні та відповідні документи. 

 6.1.8. Надавати Поклажодавцю витяг з акту Ф-34 згідно акту розподілу відходів та акти знищення  на отримані при доробці Товару 

зерновідходи ІІІ категорії.  

 6.1.9. Проводити переоформлення Товару або його відвантаження за дорученням Поклажодавця у відповідності з «актом – 

розрахунком обсягу зерна, побічних продуктів і відходів» з врахуванням фактичних показників якості по вологості смітній і зерновій 

домішці та природних втрат, затверджених Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 червня 2019 року 

№ 316 за термін зберігання і нормативних втрат на час відпуску чи відвантаження. Якість Товару, що відпускається повинна відповідати 

ГОСТ/ДСТУ з урахуванням допустимих відхилень при визначеності вологості, сміттєвої, зернової домішок. Перерахунок по вологості 

та смітній домішці проводити по факту відвантаження чи переоформлення. Кожну партію Товару, що відпускається, супроводжувати 

якісним посвідченням або сертифікатом якості зерна. Акт-розрахунок складається лише перед операцією відпуску чи переоформлення. 

 6.1.10. Проводити переоформлення, відпуск, формування партії Товару на інших складських приміщеннях належного Поклажодавцю 

Товару, згідно та у відповідності до розділу 5 Даного Договору. 

 6.2. Зерновий склад має право:     
 6.2.1. Змінити  вартість  наданих  послуг у визначених пунктом 3.3. цього договору випадках;  

 6.2.2. Вимагати від Поклажодавця забрати Товар до або після закінчення строку зберігання; 

 6.2.3. Продати Товар в установленому  законодавством  порядку  на письмову  вимогу  володільця  заставного  свідоцтва  у разі,  

коли зазначений у ньому строк погашення кредиту закінчився; 

6.2.4. Не приймати на зберігання Товар, що заражений шкідниками. 

                        6.2.5. При потребі підготувати, підписати і скріпити печаткою додаткову угоду до даного Договору про зміну розміру плати 

(тарифів) за надані послуг та надати таку угоду Поклажодавцеві для підписання та скріплення його печаткою; 

 6.3. Поклажодавець зобов`язується:    

 6.3.1. Забезпечити доставку Товару за власний рахунок; 

  6.3.2. Своєчасно  розрахуватися  за  надані  послуги за цим Договором, а також отримані додаткові послуги на протязі 5-ти 

робочих днів з моменту отримання рахунку та акту здачі-приймання робіт; 

 6.3.3. Витребувати Товар після закінчення строку його зберігання або за вимогою Зернового складу;  

 6.3.4. Повідомити Зерновий склад про наміри стосовно відвантаження Товару не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до дня вивозу, 

узгодивши об’єми відвантаження із Зерновим складом згідно його потужностей.  

6.3.5. Дотримуватись на території Зернового складу правил техніки безпеки, охорони праці, а також правил пожежної безпеки. 

При недотриманні Поклажодавцем вказаних вимог, Зерновий склад не несе відповідальності за наслідки порушень, допущених  

Поклажодавцем. 

6.3.6. Отриману від Зернового складу додаткову угоду до даного договору про зміну розміру плати (тарифів) за наданні послуг 

підписати і скріпити печаткою  та повернути 1-ин екземпляр Зерновому складу протягом 5 (п’яти) робочих днів. У випадку відмови від 

підписання цієї додаткової угоди Поклажодавець зобов’язаний витребувати Товар протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання 

повідомлення про зміну тарифів; 

6.3.7. Підписати та скріплювати печаткою, а за необхідності реєструвати у встановленому порядку документи, які засвідчують надання 

(виконання) Зерновим складом для Поклажодавця певних послуг, згідно з умовами даного договору, а саме - рахунки, акти приймання-здачі 

робіт, податкові накладні - щомісяця, протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання рахунку та Акту, складські документи та інші 

необхідні та відповідні документи. 

6.3.8.  Вивезти побічні продукти, відходи І, ІІ категорії (якщо такі є) протягом  7 (семи) календарних днів з моменту отримання 

Поклажодавцем витягу із Ф-34 або попереднього акту-розрахунку на отримані зерновідходи при доробці Товару. У випадку невиконання 



 

цього обов’язку Поклажодавець зобов’язаний оплатити весь строк зберігання побічних продуктів та зерновідходів Товару за тарифами, що 

вказані в п.3.2. Договору для  цього Товару. 

6.3.9. Надати Зерновому складу свідоцтво про показники безпеки та наявність ГМО на кожну конкретну партії Товару, що 

поставляється на складські приміщення Зернового складу. 

6.3.10. При доставці Товару забезпечити вантаж усіма необхідними супроводжувальними документами. Зокрема, але не виключно, 

Поклажодавець в обов’язковому порядку надає заповнені відповідно до вимог чинного законодавства товарно-транспортні накладні на 

доставлений до складу Товар. У випадку ненадання товарно-транспортної накладної або надання товарно-транспортної накладної, заповненої 

з порушенням встановлених вимог, Зерновий склад має право не приймати Товар на зберігання. 

 6.3.11. Переоформлювати, забирати, формувати партії Товару на інших складських приміщеннях зернового складу належного 

Поклажодавцю Товару, згідно та у відповідності до розділу 5 Даного Договору. 

 6.4. Поклажодавець має право:    

 6.4.1. Отримувати інформацію про умови зберігання і якість Товару у порядку визначеному чинним договором. 

 6.4.2. Переоформити право власності на Товар відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України;  

 6.4.3. Замовляти додаткові послуги, що надаються Зерновим складом. 

 

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

 7.1. Залікова (розрахункова) маса зерна – це фізична маса зернової культури (крім кукурудзи в качанах), зменшена на 

розрахункову величину маси відхилень до кондицій вмісту вологи та смітної домішки у зерні (згідно вимог "Інструкції про ведення 

обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки"). 

 7.2. Відповідно до Ф-34 та актів-розрахунків, складених Зерновим складом, Сторони проводять списання втрат Товару за Ф-36 

при його зберіганні, очистці та сушці відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 червня 2019 

року № 316  та вказаних нижче формул: 

                  Сс +Хв 

 Зм = Фм - Фм х  -------------------, кг. 

 100 

 

Зм - залікова маса зерна, кг; 

Фм - фізична маса зерна, кг; 

Сс - відсоток зменшення смітної домішки, %; 

Хв - відсоток зменшення вологості, %. 

 

Розрахунок відсотку зменшення вологості: 

   100 х (а – b) 

Хв = ---------------------------------, % 

  100 - b 

 

 

Хв -  відсоток зменшення вологості, %; 

а – показник вологості за надходженням, %;  

b – показник вологості, згідно з договором, %; 

 

Розрахунок відсотку зменшення смітної домішки: 

   ( 100 - Хв ) х ( Сн - Сд ) 

Сс = ---------------------------------, % 

  100 - Сд 

Сс - відсоток зменшення смітної домішки, %; 

Сн - показник смітної домішки за надходженням, %; 

Сд - показник смітної домішки, згідно з договором, % 

   

 7.3. Зерновий склад має право відмовитися від прийому Товару, який не вiдповiдає граничним межам, відповідно до діючого 

ДСТУ, ГОСТ, що може негативно вплинути на якість інших партій Товару, які знаходяться на зберіганні чи даний Товар не може бути 

доведений до вiдповiдної якості для зберігання. 

 7.4. Сторони домовились про можливість заміни виконання одного зобов’язання іншим. Для проведення заміни зобов’язання 

(новації) Сторони підписують окремий Договір чи додаткову угоду до даного Договору. 

 7.5. При наявності взаємних заборгованостей між Сторонами даного Договору по інших зобов’язаннях вони домовились провести 

залік зустрічних однорідних вимог, строк яких настав або строк яких не вказаний, оформивши це протоколом. 

 7.6. Технологічний процес погрузки товару у вагони  (безпосередньо при відвантаженні у вагони) передбачає можливість 

утворення зерновідходів ІІІ категорії в межах до 0,2%,  оскільки таке зерно проходить процес очищення через сепаратор.  

 7.7. В процесі зберігання Товару, для підтримання Товару в належному стані відповідно до ДСТУ, ГОСТ, параметрів, державних 

стандартів, можливе проведення оздоровчих заходів, що в свою чергу може призвести до убутку такого Товару. 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 8.1. За невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору винна Сторона несе відповідальність згідно чинного 

законодавства України.    

8.2. За порушення термінів оплати Поклажодавець сплачує Зерновому складу пеню у розмiрi подвійної облікової ставки НБУ, 

нарахованої на несплачену суму в  річному розрахунку (відсотків річних) за кожен день прострочення та штраф у розмірі 25% від 

несплаченої суми.    

8.3. Сплата пені не звільняє сторону від виконання договірних зобов'язань. Сторони домовились, що строк позовної давності за 

цим Договором становить три роки. 

 8.4. Зерновий склад несе відповідальність за кількісне та якісне збереження Товару з врахуванням умов цього Договору. 

 8.5. Сторони цього договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх обов'язків, якщо таке 

невиконання чи неналежне виконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, катастрофи, аварії,  

диверсії, військових дій, пожежі, громадських безпорядків, заколоту, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання 

обов'язків згідно договору. Доказом наявності вказаних обставин є довідки, що видаються Торгово-промисловою палатою України. 

 8.6. При настанні вказаних в п. 8.5. обставин одна iз Сторін повинна в найкоротший строк попередити в письмовій формі іншу 

сторону з доданням відповідних документів.  

8.7. У випадку наявності на зберіганні Товару та не укладення Поклажодавцем, до закінчення строку зберігання Товару із 

Зерновим складом додаткової угоди до Договору на продовження строку зберігання Товару,  послуги зберігання надаються за тарифами, 

в 5-ть разів вищими, ніж вказані в п.3.2 цього Договору 



 

 8.8. У випадку порушення вимог п.5.5. цього Договору, Поклажодавець зобов’язується сплатити для Зернового складу штраф у розмірі 

10 000 грн. за кожну добу простою вагонів Поклажодавця на під’їзних коліях Зернового складу та відшкодувати будь-яку шкоду та/або 

збитки, спричиненні таким порушенням. 

 

9. ПОРЯДОК РОЗВ‘ЯЗАННЯ СПОРІВ 

 

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами 

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного 

в Україні законодавства. 

10. СТРОКИ ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРУ 

 

 10.1. Строк зберігання Товару: до 01 травня 2022 р.  

10.2. Зберігання Товару понад строк, встановлений цим договором, можливе за взаємною домовленістю сторін шляхом укладення 

додаткової угоди. У випадку не укладення такої додаткової угоди, зберігання Товару здійснюється з урахуванням особливостей п.8.7. 

цього Договору. 

10.3. У разі коли Поклажодавець у запропонований цим договором строк не витребував Товар, зерновий склад має право продати 

його на конкурентних засадах за ринковою ціною. Кошти, одержані від продажу зерна, передаються Поклажодавцю, крім сум, що 

належать зерновому складу. 

10.4. У випадку невитребування зерна Поклажодавцем після завершення строку зберігання, та за умови, що додаткова угода про 

продовження строків зберігання Сторонами не була укладена, Зерновий склад має право без погодження Поклажодавця перемістити 

зерно на віддалені несертифіковані зерносховища за рахунок Поклажодавця до моменту витребування. 

10.5. Поклажодавець здійснює оплату за весь фактичний час зберігання Товару. 

 

11. ІНШІ УМОВИ 

 

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання ними своїх зобов'язань у 

повному обсязі. 

11.2. Всі доповнення та додатки до цього договору є невід’ємною частиною та мають юридичну силу, якщо вони оформлені в 

письмовій формі та підписані сторонами. 

 11.3. Умови, що не передбачені цим договором, регламентуються чинним законодавством України. 

 11.4. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.  

 11.5. Дія договору припиняється згідно із законодавством. Дострокове припинення цього договору можливе за згодою сторін.    

 11.6. Усі додатки до цього договору є його невід'ємною складовою.  

 11.7. При підписанні даного Договору Сторони зобов’язуються надати свої установчі документи (належним чином завірені копії): 

 виписка з Єдиного державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

  свідоцтво ПДВ/витяг з реєстру платників ПДВ; 

  довідка про відкриті рахунки; 

  довідка ЄДРПОУ; 

  наказ та протокол (або довіреність) на призначення директора або підписанта; 

 остання зареєстрована редакція Статуту (1,2 сторінки, та сторінки та сторінки з підписами засновників). 

 11.8. Адреси елеваторів Зернового складу: 

 45606, Волинська обл., Луцький р-н., с. Рованці, вул. Промислова, 5 а; 

 45100, Волинська обл., м. Рожище, вул. Привокзальна, 3;  

 45725, Волинська обл.,  Горохівський р-н, с. Звиняче, вул. Привокзальна, 24, 26; 

 45260, Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Дерно, вул. Незалежності, 44 а; 

 45750, Волинська обл., Горохівський р-н, смт. Сенкевичівка, вул. Привокзальна, 90; 

 48810, Волинська обл.,  Турійський р-н, смт. Луків, вул. Смідинська, 6; 

 35100, Рівненська обл., Млинівський р-н, смт. Млинів, вул. Покровська, 53; 

 81500, Львiвська обл., м. Городок, вул. Заводська, 14. 

 11.9. Зерновий склад та Поклажодавець за взаємною згодою можуть укласти договір купівлі-продажу Товару, що зберігається у 

фізичній вазі за фактичними якісними показниками. Оплата може проводитись у будь-якій формі. 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 

 

ЗЕРНОВИЙ СКЛАД: ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ: 

%НаименованиеОрг% 
Юр. адр.: %ЮрАдресОрг% 

Пошт. адр.: %ПочтАдресОрг% 

%РеквизитыОрг% 

%РеквизитыОргМФО% 

Код за ЄДРПОУ %КодОрг%, %СвидОрг% 

www.vzp.com.ua 
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%КлиентІПН% 

%Контакты% 

 

 

%ДолжностьОрг%____________________ %ДиректорОргФИО% 

М.П. 
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