Договір дарування
м. ________________

“__”___________ 20__ р.

________________________________________________________________________,
(повне найменування юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі ________________________________________________, який діє на підставі
(посада та ПІБ особи, яка уповноважена укладати договір)

____________________________________, (далі — Дарувальник) з однієї сторони, та
(Статуту, Положення, іншого документа)

________________________________________________________________________,
(повне найменування юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі ________________________________________________, який діє на підставі
(посада та ПІБ особи, яка уповноважена укладати договір)

_______________________________ (далі — Обдаровуваний), з іншої сторони, разом
(Статуту, Положення, іншого документа)

іменовані Сторони, уклали цей договір дарування (далі — Договір) про таке:
1. Предмет договору
1.1. Дарувальник зобов’язується протягом ____________ днів з моменту укладення
даного
Договору
передати
безоплатно
у
власність
Обдаровуваного
________________________________________________________________________
(вказати, що саме)

______________ далі — дарунок.
1.2. Право власності на дарунок належить Дарувальнику на підставі ____.
(вказати вид та необхідні реквізити правовстановлювальних документів)
1.3. Вартість дарунка становить ________ ________________________________ грн.
(сума прописом)

1.4. Дарувальник гарантує, що дарунок належить йому на праві власності, не
перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим
засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або
юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом
будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні
законодавством.
2. Права та обов’язки сторін
2.1. Обов’язки Дарувальника:
2.1.1. Передати дарунок у власність Обдаровуваного в порядку та на умовах
встановлених даним Договором.
2.1.2. Повідомити Обдаровуваного про недоліки дарунка або його особливі
властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна його або
інших осіб, якщо такі властивості відомі Дарувальнику.
2.1.3. Якщо Дарувальнику було відомо про недоліки або особливі властивості
дарунка і він не повідомив про них Обдаровуваного, він зобов’язаний відшкодувати
шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я
або смертю в результаті володіння чи користування дарунком.

2.2. При необхідності нотаріального посвідчення Договору Сторони зобов’язуються
не відмовлятися від нотаріального посвідчення.
2.3. При необхідності державної реєстрації Договору Сторони зобов’язуються не
відмовлятися від державної реєстрації.
2.4. Дарувальник має право відмовитися від передання дарунка у майбутньому,
якщо після укладення Договору його майновий стан істотно погіршився.
2.5. Обдаровуваний має право у будь-який час до прийняття дарунка на підставі
Договору дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому відмовитися від
нього.
3. Право власності
3.1. Право власності Обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття,
про що укладається акт приймання-передачі у довільній формі.
3.2. У разі необхідності нотаріального посвідчення Договору право власності на
дарунок у Обдаровуваного виникає з моменту нотаріального посвідчення Договору.
3.3. У разі необхідності державної реєстрації права власності на дарунок, у
Обдаровуваного право власності виникає з моменту такої державної реєстрації.
4. Вирішення спорів
4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються
шляхом переговорів між Сторонами.
4.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю
такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
5. Інші умови
5.1. Будь-які витрати, пов’язані з укладенням цього Договору, покладаються на
________________________________________________________________________.
(Дарувальника або Обдаровуваного чи порівну між)

5.2. Ризик випадкової загибелі дарунка переходить від Дарувальника до
Обдаровуваного з моменту переходу права власності у порядку, передбаченому п. 3
цього Договору.
6. Місцезнаходження і реквізити сторін
Дарувальник:

Обдаровуваний:

підпис

підпис

М.П.

М.П.

