
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ 

 

м. Київ          15.01.2013 р. 

 

Іванов Іван Іванович, громадянин України, паспорт серії АА № 

111111, виданий Іванівським МРВ УМВС України в Херсонській області 

01.06.2006 р., який проживає за адресою Україна, 01010, місто Київ, вул. 

Хрещатик, буд. 1, ідентифікаційний номер 1111111111 (далі — 

«Дарувальник»), з однієї сторони, 

та 

Петров Петро Петрович, громадянин України, паспорт серії ПП № 

222222, виданий Петрівським МРВ УМВС України в Житомирській області 

02.06.2006 р., який проживає за адресою Україна, 01010, місто Київ, вул. 

Хрещатик, буд. 2, ідентифікаційний номер 2222222222 (далі — 

«Обдаровуваний»), з другої сторони, 

 

далі за текстом цього Договору разом іменуються як «Сторони», а 

кожен окремо — «Сторона», 

уклали цей Договір дарування про таке: 

 

1. Предмет Договору 

 

1.1. Дарувальник зобов’язується в майбутньому в порядку та на умовах, 

визначених цим Договором, безоплатно передати Обдаровуваному у 

власність майно, характеристики й ознаки якого визначаються цим 

Договором. 

 

1.2. Майном, право власності на яке передається Обдаровуваному, є 

мобільний телефон Соmdung C-3562 (далі — «Дарунок»). 

 

1.3. Дарунок, передбачений цим Договором, характеризується такими 

ознаками: 

1.3.1. Загальні характеристики: 

Виробник: Соmdung 

Корпус: Розкладний 

Тип антени: вбудована 

Підтримувані мережі: GSM 900/1800, GSM 850/1900  

Висота: 95 мм 

Ширина: 47 мм 

Товщина: 17 мм 

Вага: 92 г 

1.3.2. Дисплей 

Розміри дисплею: 2.2 " 

Кількість кольорів: 262000  

Розширення екрана: 240x320  



1.3.3. Пам’ять: 

Внутрішня пам’ять: 50 кб 

Зовнішні карти пам’яті: micro SD  

Max підтримуваний об’єм пам’яті: 16  

1.3.4. Камера 

Кількість мегапікселів: 2 

Максимальне розрішення: 1600x1200 

 

1.4. Одночасно з Дарунком у власність Обдаровуваному передаються 

акумулятор, зарядний пристрій, інструкція. 

 

1.5. Дарувальник гарантує, що майно, яке виступає Дарунком за цим 

Договором, належить йому на праві приватної власності, не знаходиться під 

забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом 

забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними чи 

юридичними особами, державними органами або державою, а також не 

обтяжений будь-яким іншим способом, передбаченим чинним 

законодавством України. 

 

1.6. Право власності на Дарунок належить Дарувальнику на підставі 

договору купівлі-продажу №1685246-13/2012 від 26.12.2012 р. 

 

1.7. Сторони визначають вартість Дарунка в сумі 816,50 (вісімсот 

шістнадцять гривень 50 коп.) грн. 

 

2. Порядок передачі Дарунка 

 

2.1. Дарувальник зобов’язується передати Обдаровуваному Дарунок 

протягом 20 днів із моменту укладення цього Договору. 

 

2.2. Передача Дарунка здійснюється шляхом його вручення Дарувальником 

або вповноваженою ним особою безпосередньо Обдаровуваному. 

 

2.3. Право власності Обдаровуваного на Дарунок виникає з моменту його 

прийняття.  

 

3. Права та обов’язки Сторін 

 

3.1. Права та обов’язки Дарувальника: 

3.1.1. Дарувальник має право відмовитися від передання Дарунка в 

майбутньому, якщо після укладення цього Договору його майновий стан 

істотно погіршився. 

3.1.2. Дарувальник зобов’язаний передати Обдаровуваному Дарунок у 

порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі. 



3.1.3. Дарувальник зобов’язаний повідомити Обдаровуваного про всі відомі 

йому недоліки Дарунка. 

3.1.4. Дарувальник, якщо йому було відомо про недоліки чи особливі 

властивості Дарунка, і він не повідомив про них Обдаровуваного, 

зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану майну, і шкоду, завдану 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в результаті володіння 

чи користування Дарунком. 

 

3.2. Права та обов’язки Обдаровуваного: 

3.2.1. Обдаровуваний має право вимагати від Дарувальника передання йому у 

власність Дарунка в порядку та в строки, передбачені цим Договором. 

3.2.2. У випадку якщо Дарувальник прострочив передання Дарунка, 

Обдаровуваний за власним бажанням має право замість передання Дарунка в 

натурі вимагати від Дарувальника відшкодування вартості такого Дарунка. 

3.2.3. Обдаровуваний має право а будь-який час до прийняття Дарунка 

відмовитися від нього. 

 

3. Відповідальність Сторін 

 

3.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони 

несуть відповідальність, установлену цим Договором і чинним 

законодавством України. 

 

3.2. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, 

тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 

 

3.3. У випадку прострочення передання Дарунка Обдаровуваний має право 

вимагати від Дарувальника сплати пені в розмірі 0,1% від вартості Дарунка 

за кожен день прострочення. 

 

4. Форс-мажор 

 

4.1. Дарувальник звільняється від відповідальності за повне або часткове 

невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання 

стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання 

цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити 

розумними заходами. 

 

4.2. Обставинами непереборної сили Сторони погодилися вважати 

обставини, що знаходяться поза розумним контролем Сторін, а саме: повені, 

землетруси, пожежі й інші стихійні лиха; війну, військові дії, акти тероризму; 

страйки; прийняття органами державної влади та/або місцевого 

самоврядування нормативних актів або прийняття судами або арбітражними 

органами рішень, які унеможливлюють виконання Дарувальником своїх 

зобов’язань за цим Договором (далі — «Форс-мажор»). 



 

4.3. У випадку виникнення обставин Дарувальник повинен за допомогою 

будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини Обдаровуваного 

у максимально короткий строк (але не пізніше 3-х календарних днів). 

 

4.4. Після припинення обставин Форс-мажору Дарувальник зобов’язаний 

невідкладно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 (двадцяти 

чотирьох) годин із моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про 

припинення, повідомити Обдаровуваного про їх припинення. 

 

4.5. У випадку настання обставин Форс-мажору, строк виконання зобов’язань 

Дарувальником за цим Договором подовжується відповідно до часу, 

протягом якого діють такі обставини. У разі якщо Дарувальник не повідомив 

або несвоєчасно повідомив Обдаровуваного про Форс-мажор, як це 

визначено п. 4.3 цього Договору, він втрачає право посилатися на обставини 

Форс-мажору як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або 

часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором 

 

5. Право, що застосовується. Вирішення спорів 

 

5.1. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться відповідно до 

положень чинного законодавства України. 

 

5.2. Будь-який спір, що прямо чи опосередковано стосується або випливає із 

цього Договору та який неможливо вирішити шляхом дружніх переговорів, 

вирішуватиметься в судовому порядку відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

5.3. Жодна зі Сторін не звільняється від виконання своїх зобов’язань за цим 

Договором як за наявності будь-якого спору, так і у випадку передачі 

спірного питання на розгляд суду. 

 

6. Строк Договору 

 

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає юридичної сили з моменту 

його підписання Сторонами та діє до повного виконання його умов 

Сторонами. 

 

6.2. Дія цього Договору припиняється в разі: 

6.2.1. Повного виконання умов Договору Сторонами; 

6.2.2. Розірвання Договору за домовленістю Сторін; 

6.2.3. Винесення відповідного рішення суду; 

6.2.4. Смерті Дарувальника до настання строку передання Дарунка. 

6.2.5. У решті випадків, передбачених у цьому Договорі та відповідно до 

норм чинного законодавства України. 



 

6.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторін від 

відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього 

Договору. 

 

7. Прикінцеві положення 

 

7.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, 

листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні 

або письмові домовленості Сторін із питань, що так чи інакше стосуються 

предмета Договору, втрачають юридичну силу. 

 

7.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними 

частинами та мають юридичну силу у випадку, якщо вони викладені в 

письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печатками Сторін. 

 

7.3. Усі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть 

братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку 

датовані, засвідчені підписами та печатками Сторін. 

 

7.4. Заголовки статей наводяться лише для зручності та не впливають на їх 

тлумачення. 

 

7.5. Цей Договір відповідає реальній домовленості між Сторонами, 

складений при повному розумінні Сторонами його умов і термінології на 

____ аркушах, відповідно до норм чинного законодавства України, 

українською мовою, у 2-х автентичних примірниках, які мають однакову 

юридичну силу по одному для кожної зі Сторін. 

 

8. Реквізити та підписи Сторін 

 

Дарувальник Обдаровуваний 

 

Іванов Іван Іванович  

01010, місто Київ, вул. Хрещатик, 

буд. 1 

Паспорт серії АА № 111111, виданий 

Іванівським МРВ УМВС України в 

Херсонській області 01.06.2006 р. 

Ідентифікаційний номер 1111111111 

 

Петров Петро Петрович 

01010, місто Київ, вул. Хрещатик, 

буд. 2 

Паспорт серії ПП № 222222, виданий 

Петрівським МРВ УМВС України в 

Житомирській області 02.06.2006 р. 

Ідентифікаційний номер 2222222222   

 

 

______________________ / І.І. Іванов 

             підпис 

 

____________________ / П.П. Петров 

               підпис 
 


