
Д О Г О В I Р 
Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна,  

___________________________ дві тисячі двадцятого року 
 
       Ми, громадяни України ________________________ - далі іменований «ОСОБА 1», та 
______________________ - далі іменована «ОСОБА 2», разом іменовані як «СТОРОНИ»,  
       беручи до уваги відсутність державної реєстрації укладеного між СТОРОНАМИ шлюбу, 
спільне проживання СТОРІН в фактичному сімейному союзі, пов'язаність СТОРІН  між собою 
спільним побутом, з метою забезпечення стабільності відносин між СТОРОНАМИ, охорони їх 
прав та інтересів, врегулювання їх взаємних прав та обов'язків,  
         усвідомлюючи право жінки і чоловіка на укладення між собою усіх договорів, які не 
заборонені законом, як щодо майна, що є їхньою особистою приватною власністю, так і щодо 
майна, яке є об'єктом права спільної сумісної власності СТОРІН,  
         перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення 
своїх дій, їх правові наслідки, та керуючи ними, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами 
цивільного законодавства, що регулюють правочин, який нами укладається, уклали цей договір 
про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1.  Даним договором ОСОБА 1 і ОСОБА 2 врегульовують майнові відносини між ними, 
визначають їхні майнові  права та обов'язки, включаючи визначення  правового режиму майна, 
набутого в період перебування в фактичному сімейному союзі, проживання однією сім’єю, в тому 
числі такого, яке буде набуто після укладення та нотаріального посвідчення цього договору під 
час їх перебування в фактичному сімейному союзі. 
1.2. Даний договір не регулює особисті відносини СТОРІН, та особисті відносини між ними та 
дітьми. 
 За даним договором не може передаватися у власність одному з СТОРІН нерухоме майно та 
інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації. 
  

2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА СТОРІН 
2.1. Сторони дійшли згоди вважати, що все майно, в тому числі рухоме і нерухоме, корпоративні 
права, грошові кошти, придбане та/або набуте СТОРОНОЮ 1  або СТОРОНОЮ 2  до початку 
спільного проживання однією сім’єю, є особистим майном і належить на праві особистої приватної 
власністю тієї СТОРОНИ, на чиє ім’я воно було придбане чи набуте. 
2.2. СТОРОНИ домовились про непоширення на майно, в тому числі нерухоме майно, 
корпоративні права і грошові кошти, набуте ними за час спільного проживання однією сім’єю до 
та після укладення та нотаріального посвідчення цього договору, положень статті 60, 74 Сімейного 
кодексу України і вважати його особистою приватною власністю кожної із СТОРІН окремо. На 
вчинення одним із СТОРІН будь-яких правочинів щодо належного йому (їй) на праві особистої 
приватної власності майна згода іншої СТОРОНИ не потрібна. 
2.3. Сторони дійшли згоди вважати, що все майно, в тому числі рухоме, нерухоме, корпоративні 
права і грошові кошти, придбане та/або набуте СТОРОНОЮ 1 або СТОРОНОЮ 2 під час 
спільного проживання однією сім’єю, є особистим майном і належить на праві особистої приватної 
власності тій СТОРОНІ, на чиє ім’я воно було придбане чи набуте.  
В даному разі вважатиметься, що майно набувається однією з СТОРІН за особисті кошти і згода 
на набуття (придбання) такого майна від іншого із СТОРІН не потрібна.  
2.4. Майно (рухоме та нерухоме) в тому числі корпоративні права, грошові кошти, набуте 
СТОРОНОЮ 1 або СТОРОНОЮ 2 під час спільного проживання однією сім’єю на підставі 
договору дарування або в порядку спадкування, вважається особистою приватною власністю тієї 
СТОРОНИ, якою таке майно було отримано в дар та/або успадковане. 
2.5. У випадку припинення спільного проживання однією сім’єю все майно, в тому числі 
корпоративні права, рухоме і нерухоме, належне СТОРОНІ 1 або СТОРОНІ 2, вважаються 
особистою приватною власністю тієї СТОРОНИ, на чиє ім’я таке майно придбане або набуте. 



2.6. СТОРОНИ домовились, що будь-які зобов’язання за договорами позики, кредитними 
договорами, іншими договорами, правочинами, які виникли після укладення та нотаріального 
посвідчення цього договору, є особистими зобов’язаннями тієї СТОРОНИ, хто є стороною таких 
договорів. 
2.7. Грошові кошти на рахунках в банківських установах, будь-які банківські внески, в тому числі 
відсотки, нараховані по ним, вважаються особистою приватною власністю тієї СТОРОНИ, на чиє 
ім’я відкрито рахунок в установі банку. 
2.8. Жіночі ювелірні вироби, вважаються особистою приватною власністю СТОРОНИ 2. 
Чоловічі ювелірні вироби, вважаються особистою приватною власністю СТОРОНИ 1. 
2.9. Під час укладення цього договору Сторони дійшли згоди, що СТОРОНА 1 і СТОРОНА 2 
можуть реалізувати право власності щодо майна, яке належить їм на праві особистої приватної 
власності, одноособово, без згоди іншої СТОРОНИ. 
 А саме, СТОРОНА 1 має право одноособово, без згоди СТОРОНИ 2, здійснювати 
відчуження майна (як рухомого, так і нерухомого), придбане ним/ зареєстроване на його ім’я, а 
також розпоряджатися грошовими коштами як в готівковій формі, так і тими, що містяться на його 
банківських рахунках. 
 Також СТОРОНА 2 має право одноособово, без згоди СТОРОНИ 1, здійснювати відчуження 
майна (як рухомого, так і нерухомого), придбане нею/ зареєстроване на її ім’я, а також 
розпоряджатися грошовими коштами як в готівковій формі, так і тими, що містяться на її 
банківських рахунках. 

 
3. МАЙНОВІ ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ЯК БАТЬКІВ 

3.1. Під час укладення даного договору СТОРОНИ дійшли згоди про те, що утримання їх 
майбутніх дітей буде здійснюватися за рахунок СТОРОНИ 1 (БІЛЕНКО ДМИТРО).  
3.2. З метою якнайкращого забезпечення інтересів дітей СТОРІН, їх щасливого дитинства, 
зростання в атмосфері любові, моральної і матеріальної забезпеченості, повного і гармонійного 
розвитку їх особистостей, здобуття освіти, яка сприятиме їх загальному культурному розвитку і 
завдяки якій вони зможуть розвити свої здібності та особистий світогляд, усвідомити моральну та 
соціальну відповідальність і стати корисним членом суспільства, враховуючи майновий сторін, під 
час укладення даного договору СТОРОНИ дійшли згоди, у відповідності до ст. 160 Сімейного 
кодексу України, про визначення місця проживання їх майбутніх дітей у випадку припинення 
спільного проживання однією сім’єю – з СТОРОНОЮ 1 (БІЛЕНКО ДМИТРО), на повному 
утриманні СТОРОНИ 1 (БІЛЕНКО ДМИТРА), без обмеження прав СТОРОНИ 2 на побачення, 
спілкування та участь у вихованні дітей. 
 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
4.1. Даний договір набуває чинності в дату його нотаріального посвідчення. 
4.2. Даний договір діє протягом всього часу спільного проживання СТОРІН однією сім’єю до 
припинення спільного проживання, або до його розірвання на нотаріально посвідчену вимогу 
однієї із СТОРІН, надіслану на адресу іншої СТОРОНИ. 
 

5. ІНШІ УМОВИ 
5.1. Нотаріусом роз’яснено СТОРОНАМ положення чинного законодавства щодо порядку 
укладення цивільних договорів, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст ст. 203 
Цивільного кодексу України, статей 57-74, 92-103 Сімейного кодексу України. 
5.2. СТОРОНИ заявляють, що жодна з них не поставлена даним договором у надзвичайно 
невигідне  матеріальне становище. 
5.3. СТОРОНИ заявляють, що цей договір відповідає моральним засадам суспільства, укладено 
з дотриманням балансу інтересів СТОРІН, дотримуючись принципів добросовісності, розумності 
та справедливості. 
5.4. 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 внутрішньою 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. 
5.5. СТОРОНИ підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або 
суперечностей відносно умов даного договору. 
5.6. Одностороння зміна умов договору не допускається. Даний договір може бути змінено 
СТОРОНАМИ. Угода про зміну договору нотаріально посвідчується. 
 На вимогу одного із СТОРІН цей договір може бути змінений  у зв’язку з істотною зміною 
обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, якщо цього вимагають його 
інтереси, інтереси спільних дітей, а також непрацездатних повнолітніх спільних дочки, сина, що 
мають істотне значення. 

Зміна обставин визнається істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли 
це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах 
5.7. СТОРОНИ за спільною згодою, мають право відмовитися від договору. У випадку 
припинення договору за спільною згодою СТОРІН, права та обов’язки, встановлені цим 
договором, припиняються поданням  нотаріусу спільної заяви СТОРІН про відмову від договору, 
або підписанням додаткової угоди про розірвання договору, та її нотаріальним посвідченням. 
5.8. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, сплачуються  
СТОРОНОЮ 1. 
5.9.  Даний договір набирає чинності у день його нотаріального посвідчення. 
5.10. Всі договори, протоколи, раніше досягнуті домовленості між СТОРОНАМИ з приводу 
відносин, що врегульовані даним контрактом, втрачають чинність з дати його підписання. 
5.11. Договір складено українською мовою у трьох автентичних примірниках, один з яких 
зберігається в справах приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Іванова 
О.І, інші видаються СТОРОНАМ (по одному кожній). 

 
ПІДПИСИ: 

 
«СТОРОНА 1»:___________________________________________________________________ 
 
«СТОРОНА 2»:______________________________________________________________________ 
 
 
 


