
Інструкційно – методична карта № 13 

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

«Цивільне та сімейне право») 

 

Практичне заняття № 16-17 (4 години) 

Самостійна робота  - 2 години.   

Тема заняття:  Юридична характеристика та основні положення деяких договорів.  

Тема практичного заняття: Договори міни, дарування, пожертви 

Зміст заняття: Вирішення ситуацій щодо взаємовідносин міни, дарування, пожертви та 

укладання цих договорів з умовою відповідальності за його порушення. 

Мета заняття.  

навчальна – формування у студентів професійного  уміння щодо дій у взаємовідносинах з  міни, 

дарування, пожертви зорієнтувати студентів у правових наслідках порушення істотних умов цих 

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

договорів міни, дарування та пожертви. 

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. Сімейний кодекс України 

3. Зразки договорів міни, дарування, пожертви. 

Актуалізація опорних знань 

1. Поняття «договір міни (бартеру)». Сторони договору, його зміст.  

2. Предмет договору міни.  

3. Особливості укладання й виконання договору міни.  

4. Поняття «договір дарування». Сторони договору.  

5. Предмет і форма договору дарування.  

6. Особливості договорів дарування майнового права та з обов’язком передати дарунок у 

майбутньому.  

 

Завдання 1. Заповніть схеми. 

Схема 1. 

 
 



Схема 2. 

 
Схема 3. 

 
Схема 4. 

 
 

. 

Ситуація 1. 

Приватне  підприємство  та  фермерське  господарство  уклали договір міни, зобов’язавшись 

обміняти  0,5 тонни  мінеральних добрив на 10 тонн яблук.  Приватне  підприємство протягом тижня 

реалізувало  яблука, доставлені фермерським господарством,  за зовнішньоекономічними 

контрактами, а мінеральних добрив фермерському господарству не передало. 



Сформулюйте й  обґрунтуйте позовні вимоги щодо захисту прав фермерського господарства в 

цій ситуації. 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Практичне завдання 1. 

Мусієнко Микола Олександрович, власник квартири №45 (сорок п’ять), що знаходиться в 

будинку під №13 (тринадцять), розташованому по вулиці Оболонській в місті Києві, реєстраційний 

номер 967853027та Карпенко Сергій Андрійович власник квартири №2 (два), що знаходиться в 

будинку під №54 (п’ятдесят чотири), розташованому по вулиці Кондратюка в місті Києві вирішили 

укласти договір міни своїх квартир у зв’язку з зміною трудової діяльності. Обмінквартир 

здійснюється без доплати. 

Д О Г О В І Р 

М І Н И       К В А Р Т И Р 

Місто __________________________,                  ______________________________________року. 

Ми: з однієї сторони 

– _________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________________________

_____ надалі за текстом Сторона-1, та з другої сторони 

– ___________________________________________, 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____ надалі за текстом Сторона-2, діючи добровільно, відповідно до власного вільного 

волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній 

пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства 

щодо недійсності правочинів, 

уклали даний договір про наступне: 
1. Сторона-1 передав Стороні-2, а Сторона-2 прийняв від Сторони-

1 ______________________, 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 в обмін 

на____________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________ яка належить Стороні-2. 

Сторона-2 передала Стороні-1, а Сторона-1 прийняла від Сторони-2  

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__, в обмін на 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, яка належить Стороні-

1. 

         2. Квартира №45 (сорок п’ять), що знаходиться в будинку під №13 (тринадцять), 

розташованому повулиці Оболонській в м. Києві, належить Стороні-1 на підставі договору купівлі-

продажу, посвідченого Ніколаєвою О.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального 



округу, 23.09.2007 року, реєстровий номер 645. Реєстрація права власності проведена Комунальним 

підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на 

об’єкти нерухомого майна» 30.09.2007 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі 

д.156/890 за реєстровим номером 645-782 (витяг про державну реєстрацію прав №48692641, виданий 

Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права 

власності на об’єкти нерухомого майна» 12.07.2011 року). 

Квартира №2 (два), що знаходиться в будинку під №54 (п’ятдесят чотири), розташованому по 

вулиці Кондратюка в м. Києві, належить Стороні-2 на підставі договору дарування, посвідченого 

Мартиновим І.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 18.05.2000 року, 

реєстровий номер 432. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське 

міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 

24.05.2000 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.148/801 за реєстровим номером 

874-923 (витяг про державну реєстрацію прав №70852641, виданий Комунальним підприємством 

«Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого 

майна» 10.07.2011 року). 

3. Квартира №45 (сорок п’ять), що знаходиться в будинку під №13 (тринадцять), розташованому 

по вулиці Оболонській в м. Києві, складається з двох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири 

складає: загальна площа – 45,50 (сорок п’ять цілих п’ять десятих) кв.м., житлова площа 

– 29,70 (двадцять дев’ять цілих сім десятих) кв.м. 

Квартира №2 (два), що знаходиться в будинку під №54 (п’ятдесят чотири), розташованому по 

вулиці Кондратюка в м. Києві складається, з двох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири 

складає: загальна площа – 60,50 (шістдесят цілих п’ять десятих) кв.м., житлова площа – 45,20 (сорок 

п’ять цілих дві десятих) кв.м. 

4. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, 

виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації 

права власності на об’єкти нерухомого майна» 05.07.2011 року за №978654126, вартість квартири, 

належної Стороні-1, становить 95000 (дев’яносто п’ять тисяч) гривень 00 копійок. 

Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, 

виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації 

права власності на об’єкти нерухомого майна» 05.07.2011 року за №978654254, вартість квартири, 

належної Стороні-2, становить 94500 (дев’яносто чотири тисячи п’ятсот) гривень 00 копійок. 

5. Кожна із Сторін свідчить, що дійсно є власником квартири, що нею 

відчужується, Сторони не мають обмежень щодо свого права розпорядження квартирами, ні 

квартири, ні будь-які їх частини на момент укладення цього договору нікому іншому не продані, не 

подаровані, не відчужені іншим способом, не надані в іпотеку, не передані в оренду чи безоплатне 

користування, не є предметоми обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не 

перебувають, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо 

квартир відсутні, питання права власності на квартири не є предметом судового розгляду, будь-які 

спори відносно зазначених квартир відсутні, квартири не внесені до статутного капіталу юридичних 

осіб, у квартирах не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи. 

Сторони повідомлені нотаріусом, що відповідно до ст. 659 Цивільного кодексу України 

продавець зобов'язаний попередити покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається (права 

наймача, право застави, право довічного користування тощо). У разі невиконання цієї вимоги 

покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не 

знав і не міг знати про права третіх осіб на товар. 

6. Сторони свідчать, що квартири, які ними відчужуються за цим договором, перебувають в 

належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в 

квартирах немає, квартири є придатні для використання за призначенням. 

Квартира, що відчужується Стороною-1, оглянута Стороною-2 до підписання даного договору. 

На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, не 

виявлено. Сторона-2 заявляє, що не має будь-яких претензій до Сторони-1 з приводу якісних 

технічних характеристик відчужуваної Стороною-1 квартири. 

Квартира, що відчужується Стороною-2, оглянута Стороною-1 до підписання даного договору. 

На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, не 



виявлено. Сторона-1 заявляє, що не має будь-яких претензій до Сторони-2 з приводу якісних 

технічних характеристик відчужуваної Стороною-2 квартири. 

7. Сторони домовились, що обмін зазначених квартир, 

здійснюється________________________. 

8. За даними довідки, виданої Житлово-експлуатаційною конторою №103 в м. 

Києві 10.07.2011 року, у квартирі №45 (сорок п’ять), що знаходиться в будинку під №13 (тринадцять), 

розташованому по вулиці Оболонській в м. Києві, зареєстровано місце 

проживання двох осіб: Мусієнко Микола Олександрович, 01.09.1965 року народження, Мусієнко 

Галина Іванівна, 03.05.1963 року народження. Сторона-1 зобов’язується з членами своєї сім’ї зняти з 

реєстрації місце свого проживання в вищезазначеній квартирі до 25.07.2011 (двадцять п’ятого липня 

дві тисячі одинадцятого) року та звільнити продану квартиру до 30.07.2011 (тридцятого липня дві 

тисячі одинадцятого) року. 

За даними довідки, виданої Житлово-експлуатаційною конторою №27 в  

м. Києві 11.07.2011 року, у квартирі №2 (два), що знаходиться в будинку під №54 (п’ятдесят чотири), 

розташованому по вулиці Кондратюка в м. Києві, не зареєстровано місце проживання будь-яких осіб. 

9. Сторони заявляють, що на момент оформлення даного договору не мають заборгованості по 

сплаті комунальних послуг, послуг за користування електроенергією, послуг зв’язку та інших послуг, 

пов’язаних з користуванням належними їм квартирами. 

10. Згідно з ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України право власності кожної із Сторін на 

квартиру, що набувається Стороною у власність за даним договором, виникає з моменту державної 

реєстрації договору. 

11. На виконання вимог ч. 2 ст. 662 Цивільного кодексу України Сторона-1 передав Стороні-

2 технічний паспорт та інші документи, що стосуються відчужуваної ним квартири. 

На виконання вимог ч. 2 ст. 662 Цивільного кодексу України Сторона-2 передав Стороні-

1 технічний паспорт та інші документи, що стосуються відчужуваної ним квартири. 

12. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, Сторони несуть порівну. 

13. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку 

укладення договорів купівлі-продажу та договорів міни, підстав та наслідків визнання їх недійсними, 

зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 

24.01.2006 року №45, зміст статей 203, 655-697, 715, 716 Цивільного кодексу України, статей 59-65, 

ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних 

громадян і безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 182 Цивільного 

кодексу України щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно, ст. 172 Податкового кодексу 

України. 

14. Сторони стверджують, що документи, які підтверджують їх право власності на квартири, та 

всі надані ним відомості відносно зазначених квартир є достовірні та правдиві. В разі, коли документи 

чи відомості щодо вищезазначених квартир або однієї з квартир виявляться недостовірними, 

неправдивими, недобросовісна Сторона зобов’язана відшкодувати заподіяні іншій Стороні збитки 

та витрати у повному обсязі. 

15. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить 

характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою 

волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не 

є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи 

приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, 

його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються 

даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші 

особисті підписи на договорі. 

16. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або 

суперечностей відносно умов даного договору. 

         17. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного 

нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., інші видаються Сторонам. 

18. Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право 

власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і 

припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів 



щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати 

інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом. 

         19. Дружина Сторони-1 надала свою згоду на обмін квартири №45 (сорок п’ять), що 

знаходиться в будинку під №13 (тринадцять), розташованому по вулиці Оболонській в м. Києві, на 

квартиру №2 (два), що знаходиться в будинку під №54 (п’ятдесят чотири), розташованому по 

вулиці Кондратюка в м. Києві, та на укладення Стороною-1 даного договору у заяві, справжність 

підпису на якій засвідчено Мартинюк О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального 

округу, 12.07.2011 року, реєстровий номер 924. 

  

ПІДПИСИ: _________________________ (_______________________.)   

_________________________ (_______________________.) 

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА 

  

Я, ________________________________________________________, заявляю, що квартира, яка 

розташована за адресою: м. Київ, 

 вул. Кондратюка, буд. 54, кв. 2, придбана мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. 

  

Підпис: _________________________ (_______________________.)  

Я, ________________________________________________________, заявляю, що мені відомо 

про заяву ________________________________________________________, що вищезазначена 

квартира придбана ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. 

  

Підпис: _________________________ (_______________________.) 

  

Той факт, що _______________________________________________________________ не 

перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в його паспорті відміток про 

реєстрацію шлюбу. 

  

Приватний нотаріус 

Київського міського 

    нотаріального округу: _________________________ (_______________________.) 

 

Ситуація 2. 

1  січня  2015  р.  Рудін  уклав  зі  своїм  родичем  Мартиненком  письмовий  договір  дарування  

відеокамери,  за  яким  надав право довічного користування нею Халявському.  

Мартиненко звернувся до юридичної консультації із  проханням відповісти на такі запитання: 

1. Чи  вважається  цей  договір  дарування  дійсним,  якщо його посвідчено нотаріально та 

в ньому  зазначено, що відеокамеру Рудін передасть йому лише через рік? 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____ 

2. Чи має  він, Мартиненко,  право вимагати свій дарунок від  Рудіна,  якщо  останній  

відмовиться  передати  йому  відеокамеру? 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____ 

3. Чи може Халявський вимагати надання камери в користування в разі смерті Рудіна? 



__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____ 

4. Чи може він,  Мартиненко,  відмовитися від укладеного договору? 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____ 

Ситуація 3 

Неповнолітній Пономаренко на день народження  подарував своєму товаришеві, повнолітньому 

Сидорову, картину. Коли батьки Пономаренка виявили, що картина зникла з  їхньої  квартири,  і 

з’ясували  всі  обставини, вони звернулися до батьків Сидорова з вимогою  повернути  картину, 

зазначивши, що вона дуже дорога. 

Батьки Сидорова пояснили, що  повернути  картину  неможливо,  бо  Сидоров  її  продав,  а  

відшкодовувати  гроші  вони  не мають наміру. У  справи сина вони не втручаються і про подарунок 

нічого не знали. Мати Пономаренка подала  на  Сидорова позов про відшкодування вартості картини. 

Як вирішити спір? 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Практичне заняття 2. 

Тимошенко Світлана Іванівна вирішила подарувати Степанцю  Миколі Андрійовичу квартиру 

під №18 (вісімнадцять), що знаходиться в будинку під №5 (п’ять), розташованому по вулиці 

Московській в місті Києві, реєстраційний номер 11111111. ТимошенкоС.І. та Степанец 

М.А. домовились, що прийняття Обдаровуваним примірника даного договору є прийняттям дарунка. 

Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Степанец. М.А.  Складіть 

договір дарування (необхідні дані визначте самостійно). 

Д О Г О В І Р 

ДАРУВАННЯ КВАРТИРИ 
Місто Київ, третього квітня дві тисячі одинадцятого року. 

Ми: з однієї сторони 

– _____________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________, надалі за текстом «ДАРУВАЛЬНИК», та з другої сторони 

– _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________, надалі за текстом «ОБДАРОВУВАНИЙ», діючи добровільно, відповідно 

до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при 

здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами 

чинного законодавства щодо недійсності правочинів, 

уклали даний договір про наступне: 
1. ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_____________________ . 

2. Відчужувана квартира належить Тимошенко Світлані Іванівні на підставі договору купівлі-

продажу квартири, посвідченого Петриненко Т.А., приватним нотаріусом Київського міського 

нотаріального округу, 18.01.2009 року, реєстровий номер 789. Реєстрація права власності проведена 

Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права 

власності на об’єкти нерухомого майна» 25.01.2009 року, право власності зареєстровано в реєстровій 

книзі д.156/890 за реєстровим номером 246-872 (витяг про державну реєстрацію прав №81623817, 

виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації 

права власності на об’єкти нерухомого майна» 03.04.2011 року).  

3. Вищезазначена квартира складається з трьох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири 

складає: загальна площа – 67,50 (шістдесят сім цілих п’ять десятих) кв.м., житлова площа – 46,00 

(сорок шість) кв.м. 

4. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, 

виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації 

права власності на об’єкти нерухомого майна» 03.04.2011 року за №54765467, вартість відчужуваної 

квартири становить 57345 (п’ятдесят сім тисяч триста сорок п’ять) гривень 20 (двадцять) копійок. 

5. Сторони оцінюють квартиру, яка є предметом даного договору, в 60500 (шістдесят тисяч 

п’ятсот) гривень 00 копійок. 

6. Дарувальник свідчить, що дійсно є власником квартири, не має обмежень щодо свого права 

розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору 

нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не 

передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під 

забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного 

утримання тощо) щодо квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом 

судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до 

статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи. 

Нотаріусом роз’яснено положення ст. 721 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, якщо 

дарувальникові відомо про недоліки речі, що є дарунком, або її особливі властивості, які можуть бути 

небезпечними для життя, здоров’я, майна обдарованого або інших осіб, він зобов’язаний повідомити 

про них обдаровуваного. 

Дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі властивості подарованої речі і який 

не повідомив про них обдаровуваного, зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, 

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

дарунком. 

7. Дарувальник свідчить, що квартира перебуває в належному технічному стані, прихованих 

дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в квартирі немає, квартира є придатною для 

використання за призначенням. 

Квартира, що дарується, оглянута Обдаровуваним до підписання даного договору. На момент 

огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, не 

виявлено. Обдаровуваний заявляє, що не має будь-яких претензій до Дарувальника з приводу якісних 

технічних характеристик відчужуваної квартири. 

8. За даними довідки, виданої Житлово-експлуатаційною конторою №103 в м. Києві 02.04.2011 

року, у квартирі, яка є предметом даного договору, не зареєстровано місцепроживання будь-яких осіб. 

9. Згідно з ч. 1 ст. 722 Цивільного кодексу України право власності обдаровуваного на дарунок 

виникає з моменту його прийняття. 

10. _______________________________________________________________________________

___. 

11._______________________________________________________________________________

____. 

12. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку 

укладення договорів дарування, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил 

користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 

року №45, зміст статей 203, 717-730 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного 

кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і 



безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 182 Цивільного кодексу 

України щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно. 

13. Дарувальник стверджує, що документи, які підтверджують її право власності на квартиру, та 

всі надані нею відомості відносно зазначеної квартири є достовірні та правдиві. В разі, коли документи 

чи відомості щодо вищезазначеної квартири виявляться недостовірними, 

неправдивими, Дарувальник зобов’язана відшкодувати заподіяні Обдаровуваному збитки та витрати 

у повному обсязі. 

14. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить 

характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою 

волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не 

є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи 

приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, 

його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються 

даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші 

особисті підписи на договорі. 

15. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або 

суперечностей відносно умов даного договору. 

         16. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного 

нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., другий 

видається Обдаровуваному. 

17. Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право 

власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і 

припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів 

щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати 

інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом. 

         18. Дарувальник в поданій нею заяві повідомила, що квартира, яка є предметом даного 

договору, придбана нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цієї заяви 

нотаріусом доведено до відома Обдаровуваного. 

  

ПІДПИСИ: ____________________ (__________________.) 

  

____________________(___________________). 

  

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА 

  
Я, Тимошенко Світлана Іванівна, заявляю, що квартира, яка є предметом даного договору, 

придбана мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. 

  

Підпис:ПІДПИС Тимошенко С.І.)    

  

Я, Степанець Микола Андрійович, заявляю, що мені відомо про заяву Тимошенко Світлани 

Іванівни, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана нею не в шлюбі та не є спільною 

сумісною власністю. 

  

Підпис: ПІДПИС (Степанець М.А.) 

  

Той факт, що Тимошенко Світлана Іванівна не перебуває у шлюбних відносинах встановлено по 

відсутності в її паспорті відміток про реєстрацію шлюбу. 

  

Приватний нотаріус 

Київського міського 

нотаріального округу: ПІДПИС О.В. Мартинюк 

 

Ситуація 4 



Рижко подарував своїй дружині сережки і каблучку з діамантами вартістю 150 тис. грн. Надалі 

між ними виник спір про розподіл майна. Рижко  наполягав на тому, що вказані ювелірні вироби  також  

підлягають  розподілу.  Дружина  Рижка  заперечувала проти цього,  зазначаючи, що спірні  сережки і 

каблучка були подаровані на день народження  у  присутності свідків. Свідки підтвердили це своїми 

показаннями в суді. 

Яке рішення має винести суд? 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Ситуація 5 

У собаки породи шарпей, що належить Ромову, народилися щенята. Одного з щенят Ромов 

пообіцяв подарувати своєму знайомому - Степанову, як тільки щенята досягнуть двомісячного віку. 

Протягом цих двох місяців Степанов придбав корм та інвентар для догляду за собакою. Проте коли по 

закінченні 2 місяців Степанов прийшов до Ромова за щеням, той дарувати його відмовився, мотивував 

це тим, що одне щеня померло, а інших він обіцяв подарувати родичам. Степанов звернувся до суду із 

позовом до Ромова про відшкодування зроблених ним витрат. 

Як повинен бути вирішений спір? 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Практичне завдання 3. 

За довіреністю, виданою приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу 

16.03.2008 року за реєстровим № 168 – Сидоровою В.І.,  Петренко Р.В. уповноважений укласти договір 

пожертви від імені Іванов Віктор Васильович на користь ТОВ «Світ» з метою облаштування 

бібліотеки, читального залу для суспільних потреб. Предметом пожертви є квартира № 3 (три), що в 

будинку № 2 (два) по вулиці Пащенка в місті Кременчуці Полтавської області, Україна, житловою 

площею 138.3 (сто тридцять вісім цілих три десятих) кв.м, загальною площею 188,8 (сто вісімдесят 

вісім цілих вісім десятих) кв.м.. 

Квартира належить Іванову В.В. на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, 

виданого Кременчуцькою міською радою Полтавської області 09 квітня 2007 року, зареєстрованого в 

КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації» в книзі № М-7, номер запису: 890, 

реєстраційний номер: 7648763. Скласти договір пожертви (необхідні дані визначте самостійно). 

 

ДОГОВІР ПОЖЕРТВИ 

М._____________________________,                                                __________________________року. 

 

Ми, що нижче підписалися: 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________, діючий від імені ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

по довіреності, посвідченій ______________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________ в подальшому «Пожертвувач», з одного боку, та 

_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________________в 

подальшому «Обдаровуваний», з другого боку, надалі разом іменуються Сторони, діючи вільно, 

цілеспрямовано, свідомо і добровільно, на власний розсуд, без будь-якого примусу, як фізичного так і 

психічного, бажаючи реального настання правових наслідків обумовлених нижче, перебуваючи у 

здоровому розумі та ясній пам'яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не 

помиляючись щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу оману, попередньо ознайомлені з 

приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений правочин (в тому числі з вимогами 

щодо недійсності правочину), уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет пожертви 

1.1. Пожертвувач передає безоплатно у власність Обдаровуваному майно (надалі - «Предмет 

пожертви»), склад якого, а також порядок та умови передачі визначаються цим Договором. 

1.2. ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

1.3. Пожертвувач гарантує, що предмет пожертви належить йому на праві приватної власності, 

не знаходиться під забороною, відчуженням, 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. 

1.4. Предмет пожертви належить Пожертвувачу _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

1.5. Обдаровуваний зобов'язується використовувати предмет пожертви вказаний в п. 1.2 цього 

Договору лише з метою використання його для (надалі - «Призначення»): 

 _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

 1.6. Сторони домовились визначити вартість предмету пожертви у розмірі 98000 грн. 

(дев'яносто вісім тисяч гривень). 

 1.7. Загальна вартість квартири № 3 згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно 

№ 17200045, виданого КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації» 01.12.2008 року, 

становить 98000 гривень 00 коп. 

2. Порядок передачі та прийняття предмету пожертви 

2.1. Право власності в Обдаровуваного на предмет пожертви виникає в момент його прийняття. 

Обдаровуваний своїм підписом на цьому Договорі засвічує, що Пожертвувач передав йому у 

повному обсязі предмет пожертви до підписання цього Договору. 

2.2. Витрати пов'язані з передачею предмету пожертви несе Пожертвувач. 

3. Права та обов'язки Сторін 

3.1. Обов'язки Пожертвувача: 

3.1.1. Повідомити Обдаровуваного про всі відомі йому недоліки предмету пожертви, або 

особливі властивості, які можуть бути небезпечні для життя, здоров'я, майна Обдаровуваного або 

інших осіб. 

3.2. Права Пожертувувача: 

3.2.1. Має право здійснювати контроль за використанням предмету пожертви відповідно до 

призначення, обумовленого в п.1.5. цього Договору. 



3.2.2. Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання цього Договору 

у разі, якщо предмет пожертви використовувався або використовується не за призначенням, що 

зазначене у п.1.5. цього Договору або Обдаровуваний належним чином не виконує своїх обов'язків 

щодо предмету пожертви, зазначених у пп.3.3.2. - 3.3.6. цього Договору. 

3.3.1. Використовувати предмет пожертви за призначенням, що зазначене у п.1.5. 

цього  Договору. 

3.3.2. Повідомити Пожертвувача, у разі виникнення обставин, які виключають можливість 

використовувати предмет пожертви за призначенням, що зазначене у п.1.5. цього Договору у 2 

(дводенний) строк віддати виникнення таких обставин. 

3.3.3. Проводити поточний та капітальний ремонт предмету пожертви. 

3.3.4. Повністю сплачувати всі комунальні платежі, які стосуються предмету пожертви. 

3.3.5. Не відчужувати, не надавати у заставу або у інший засіб забезпечення виконання 

зобов'язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або 

державою предмет пожертви. 

3.3.6. Приймати участь у загальних зборах власників квартир, які знаходяться у будівлі за 

адресою: вулиця Пащенка, буд. 2, м. Кременчук, Полтавська область, Україна. 

3.4. Права Обдаровуваного: 

3.4.1. Бути повідомленим Пожертвувачем про всі відомі йому недоліки предмету пожертви, або 

особливі властивості, які можуть бути небезпечні для життя, здоров'я, майна Обдаровуваного або 

інших осіб. 

4. Строк дії Договору та інші умови. 

4.1. Обдаровуваний своїм підписом на цьому Договорі засвідчує, що Пожертувувач особисто і у 

повному обсязі повідомив його про всі відомі йому недоліки предмету пожертви, або особливі 

властивості, які можуть бути небезпечні для життя, здоров'я, майна Обдаровуваного або інших осіб. 

4.2. Обдаровуваний своїм підписом на цьому Договорі засвідчує, що отримав від Пожертвувача 

у повному обсязі належним чином оформлену супроводжувальну документацію, яка стосується 

предмету пожертви. 

4.3. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та нотаріального 

посвідчення. 

4.4. Обдаровуваний своїм підписом на цьому Договорі засвідчує, що йому відомо від 

Пожертвувача, що предмет пожертви знаходиться у будівлі, яка віднесена до архітектурної пам'ятки. 

4.5. Цей Договір складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких 

залишається на зберіганні у справах приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального 

округу Сидорової В.І., а інші примірники - видаються сторонам цього Договору. 

4.6. Зміст статей 717, 722, 729-730 Цивільного кодексу України та п.7 Правил користування 

приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, затверджених постановою 

Кабінету міністрів України 08.10.1992 року № 572 зі змінами та доповненнями, внесеними згідно 

постанови Кабінету міністрів України №45 від 24.01.2006 року, сторонам нотаріусом роз'яснено. 

4.7. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим 

складанням письмового документу, який має бути засвідчений належним чином. 

5. Місцезнаходження та реквізити Сторін. 

Пожертвувач: 

 

 Обдаровуваний: 

 

 

 

 

 

 

 



Самостійна робота 

Ситуація 9.  

Сонін  подарував  сім’ї  Лісків  дорогий  японський  телевізор. Через два роки відносини між 

родичами значно погіршилися. Під час чергової сварки Ліско завдав Соніну тяжких тілесних 

ушкоджень, розбив автомобіль останнього, за що був притягнутий до кримінальної відповідальності 

та засуджений до позбавлення волі. 

Скориставшись  відсутністю  Ліска,  Сонін  забрав  із  його оселі телевізор, заявивши, що він має 

право розірвати дарування за  обставин,  що  склалися,  бо  договір  дарування  –  безоплатний договір. 

Дружина  Ліска  після  неодноразових  звернень  до  Соніна подала до суду позов  із  вимогою 

повернути телевізор, який на-лежить їй та її чоловікові. 

Вирішіть справу. 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Згідно зі статтею 715 ЦК за договором міни (бартеру) кожна зі сторін зобов’язується передати 

другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар.  

Договір бартеру є різновидом договору міни, і на сьогодні ці правові інститути ототожнюють. 

Договори міни залишаються одним з найпопулярніших видів господарських договорів (ст. 293 ГК).  

Сторонами договору можуть бути фізичні та юридичні особи з огляду на їх правоздатність і 

дієздатність. Як правило, вони мають бути власниками товару, що підлягає обміну. Тобто, у разі якщо 

міну (бартер) здійснюють у загальному цивільно-правовому порядку, її сторонами можуть бути 

юридичні та/або фізичні особи незалежно від наявності у них статусу суб’єктів підприємницької 

діяльності.  

Згідно із частиною 2 статті 715 ЦК та частиною 2 статті 293 ГК сторона договору міни вважається 

продавцем того товару, що вона передає в обмін, і покупцем товару, що вона одержує взамін. Тому до 

договору міни (бартеру) застосовують правила, що регулюють договори купівлі-продажу, поставки, 

контрактації, елементи яких містяться у договорі міни (бартеру), якщо це не суперечить законодавству 

і відповідає суті відносин сторін (ч. 5 ст. 293 ГК).  

Предметом договору міни (бартеру) є товар, тобто матеріальні та нематеріальні активи, а також 

цінні папери і деривативи. Крім того, згідно із частиною 5 статті 715 ЦК у договорі міни може бути 

встановлено обмін майна на роботи (послуги).  

Міну (бартер) можуть здійснювати як суто господарську операцію із притаманними їй 

обмеженнями, зокрема, щодо її суб’єктів, або як цивільно-правову, за якої таких обмежень немає.  

Сторони передають товар у власність, повне господарське відання чи оперативне управління. 

Правовий режим майна, що передається та, відповідно, набувається, залежить від правового статусу 

сторін міни. Обмін товарів (робіт, послуг), зазвичай, відбувається на основі еквівалентності їх вартості, 

що, своєю чергою, нерозривно пов’язане з визначенням ціни товарів(робіт, послуг), що їх обмінюють. 

Згідно зі статтею 717 ЦК за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або 

зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно май-но (дарунок) 

у власність.  

Сторонами договору дарування є дарувальник та обдаровуваний. Ними можуть бути юридичні та 

фізичні особи, в т. ч. суб’єкти підприємницької діяльності, держава Україна, територіальні громади.  

Проте законодавство встановлює обмеження щодо можливості укладання певними суб’єктами 

договорів дарування. Так, згідно із частиною 2 статті 68 і частиною 2 статті 720 ЦК батьки 

(усиновителі, опікуни) не можуть, зокрема, здійснювати дарування від імені дітей (усиновлених, 

підопічних).  

Юридичні особи укладають договори дарування в межах їхньої спеціальної праводієздатності.  

Предметом договору дарування можуть бути матеріальні (рухомі або нерухомі) речі, 

нематеріальні активи, цінні папери, грошові кошти. На договори дарування, як і на договори купівлі-

продажу, поширюються обмеження щодо можливості певного майна бути предметом договору 



дарування. На договори дарування не поширюються вимоги щодо якості їх предмета. Дарувальник не 

зобов’язаний виправляти недоліки прийнятого дару або нести витрати, пов’язані з їх виправленням, 

або обмінювати дар на якісну річ, навіть тоді, коли йому було відомо про існування недоліків дару.  

Вимоги щодо форми договору дарування встановлені у статті 719 ЦК; крім того, на нього 

поширюються загальні вимоги щодо форми правочинів (ст. 205–240 ЦК, ст. 181 ГК). 

Дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у 

нього в майбутньому.  

Договір дарування може встановлювати обов’язок дарувальника передати дарунок 

обдаровуваному в майбутньому за певний строк (у певний термін) або в разі настання відкладеної 

обставини. Відповідно до ч.3.ст.719 ЦК договір дарування з обов'язком передати дарунок у 

майбутньому укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми цей договір є 

нікчемним. 

В задачі нічого не сказано про форму договору,проте виходячи з неї: «Ромов пообіцяв 

подарувати своєму знайомому» можна зробити висновок, що договір був усним. 

У разі ж якщо вимоги щодо форми були дотримані,то слід керуватися ч.2 ст. 723 ЦК: «У разі настання 

строку (терміну) або відкладальної обставини, встановлених договором дарування з обов'язком 

передати дарунок у майбутньому, обдаровуваний має право вимагати від дарувальника передання 

дарунка або відшкодування його вартості.» 

 


