ДОГОВІР №
ПРО ПЕРЕДАЧУ ТВАРИНИ НА УТРИМАННЯ
м. Харків

«____» __________2018 року

Фізична особа / фізична особа-підприємець ________________________, паспорт
серія_____ №_____________, виданий ____________ року, реєстраційний номер облікової
картки
платника
податків
_______________,
що
проживає
за
адресою:_____________________________________, який є власником тварини (тварин) або
уповноважений від імені такого власника на укладення такого Договору на підставі
довіреності ______________________________________, або є користувачем чи володільцем
тварини на підставі _______________________________(далі – Попередній Утримувач), з
одного боку,
та
Фізична особа _____________________________________ (далі – Новий
Утримувач), паспорт серія_____ №_____________, виданий ____________ року,
реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________, що проживає за
адресою:_____________________________________, надалі Сторони,
- в повному обсязі розуміючи значення своїх дій та свідомо керуючи ними, усвідомлюючи
зміст цього правочину та його цивільно-правові наслідки, маючи відповідний обсяг
повноважень для укладання даної угоди, не будучи визнані судом недієздатними або
обмеженими у дієздатності, при вільному волевиявленні із відповідністю нашій внутрішній
волі, без впливу насильства, помилки, обману, тяжкої обставини, не перебуваючи у стані
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або в будь-якому іншому хворобливому
стані, який виключає можливість адекватного сприйняття істотних умов цієї угоди, своїх дій
та їх можливих наслідків, без будь-якого тиску у зв’язку з укладанням цієї угоди з боку
третіх осіб;
- визначаючи права та обов’язки, якими наділяються Сторони після укладення даного
Договору, встановлюючи його істотні умови, Сторони виходять з наступних норм чинного
законодавства України та звичайних принципів ділового обороту: принцип свободи договору
(п.3 ч.1 ст.3 ЦК України); принцип свободи підприємницької діяльності, яка не заборонена
законом (п.4 ч.1 ст.3 ЦК України); принцип справедливості, добросовісності та розумності
(п.6 ч.1 ст. 3 ЦУ України);
- визначаючи зміст прав та обов’язків за даним Договором, встановлюючи його істотні
умови, Сторони виходять з положень ст. 6 ЦК України, відповідно до якої: сторони мають
право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але
відповідає загальним засадам цивільного законодавства (ч.1);сторони мають право
врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої
відносини, які не врегульовані цими актами (ч.2);сторони в договорі можуть відступити від
положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд
(ч.3);
- беручи до уваги положення ч.1 ст. 627 ЦК України, відповідно до якої в силу ст. 6 ЦК
України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов
договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв
ділового обороту, вимог розумності та справедливості та ч.2 ст. 628 ЦК України, відповідно
до якої сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів
(змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних
частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться
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у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті
змішаного договору,
- керуючись ст. 180, 936 ЦК України, іншими положеннями ЦК України, ГК України, Закону
України «Про ветеринарну медицину» 25 червня 1992 року N 2498-XII (зі змінами та
доповненнями), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 21 лютого
2006 року N 3447-IV (зі змінами та доповненнями), уклали цей Договір про наступне:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1
Попередній Утримувач, діючи в інтересах безпритульної, нижче
вказаної тварини, на безоплатній основі передає, а Новий Утримувач приймає для
утримання у себе в якості домашньої тварини:
1.2
Собаку / кішку (підкреслити необхідне)
1.3
Порода
1.4
Стать
1.5
Колір
1.6
Особові прикмети
1.7
Вік (приблизно)
1.8
Прізвисько (на момент складання Договору)
1.9
Особливості характеру та відповідні умови утримання й догляду
_______________________________________________________________
Далі за текстом “Тварина”
2 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
На момент складання Договору Попередній Утримувач підтверджує,

2.1
що:
2.1.1
Первинний власник тварини невідомий або відомий, але відмовився
від утримання даної тварини;
2.1.2
треті особи, які мають (могли мати) права по відношенню до тварини,
у двомісячний термін не заявили про свої права на таку тварину;
2.1.3
тварина пройшла належний первинний ветеринарний огляд та
вакцинацію, що підтверджується відповідною медичною документацією;
3 ПРАВА СТОРІН
Попередній Утримувач має право:
3.1.1
Здійснювати періодичний контроль за умовами утримання тварини,
безпосередньо або за дорученням третім особам (
);
3.1.2
При виявленні жорстокого поводження з твариною з боку Нового
Утримувача або членів його сім'ї, звернутися для вирішення даного питання
до правоохоронних органів;
3.1.3
Вимагати негайного повернення тварини з моменту поставленої
вимоги, у разі невиконання чи неналежного виконання умов договору з боку
Нового Утримувача;
3.2
Новий Утримувач має право
3.2.1
Безоплатно отримувати будь-яку консультативну допомогу від
Попереднього Утримувача про утримання та виховання тварини
3.1

4.1

4 ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
Попередній Утримувач зобов'язаний
4.1.1
При передачі тварини на утримання надати Новому Утримувачу
повну інформацію про стан здоров'я тварини, особливості характеру й
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поведінки, в тому числі, небезпечні для навколишнього середовища;
4.1.2
Прийняти тварину назад на умовах та виключно у випадках,
обумовлених Сторонами в даному Договорі;
4.1.3
Своєчасно повідомляти Нового Утримувача про зміну контактних
телефонів;
4.1.4
Дотримуватися вимог чинного законодавства України.
4.2
Новий Утримувач зобов'язаний:
4.2.1
Безоплатно прийняти до себе та утримувати тварину за вищевказаною
адресою чи за іншим місцем свого постійного проживання;
4.2.2
Забезпечити тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним,
видовим та індивідуальним особливостям;
4.2.3
Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого
приміщення, де утримується тварина (місце постійного утримання), та норм
співжиття;
4.2.4
Забезпечити своєчасне надання тварині ветеринарної допомоги та не
пізніше 3 міс. з дня прийняття до себе тварини забезпечити наявність у
тварини ошийника з ідентифікуючими позначками або відповідного
ідентифікуючого клейма;
4.2.5
Запобігати
неконтрольованому
розмноженню
тварини.
При
необхідності проводити біостерелізацію / кастрацію тварини, але не раніше,
ніж по досягненню твариною 10-ти місячного віку;
4.2.6
Без попереднього повідомлення та отримання письмової згоди
Попереднього Утримувача не проводити евтаназію тварини, будь-яким чином
не відчужувати та не передавати тварину третім особам;
4.2.7
Не допускати жорстокого поводження з твариною, виключати
спонукання / примушування до нападу тварини на інших тварин;
4.2.8
Своєчасно повідомляти Попереднього Утримувача про зміну місця
перебування тварини та контактних телефонів;
4.2.9
Дотримуватися вимог чинного законодавства України в сфері захисту
тварин.
5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1
В разі невиконання чи неналежного виконання умов Договору та при
порушенні положень чинного законодавства Сторони несуть адміністративну,
цивільно-правову та кримінальну відповідальність
5.2
Шкода, заподіяна будь-який особі або майну фізичної особи, а також
шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню
Новим Утримувачем в повному обсязі
6 ІНШІ УМОВИ
6.1
Цей Договір набирає чинності з моменту фактичної передачі Новому
Утримувачеві тварини; про фактичне прийняття Тварини Новим Утримувачем
робиться відповідний розпис в цьому Договорі.
6.2
Договір укладається на невизначений термін і є безстроковим;
6.3
У разі істотної зміни обставин, якими Сторони керувалися при
укладанні Договору, Договір може бути змінений або розірваний за згодою
Сторін, якщо інше не встановлено Договором та чинним законодавством;
6.4
В разі смерті Нового Утримувача тварина повинна бути повернена
Попередньому Утримувачу, якщо родичі померлого не мають можливості або
бажання утримувати тварину. Зміна Утримувача в обов'язковому порядку
узгоджується з Попереднім Утримувачем, після чого підписується новий
Договір з кожним наступним Утримувачем;
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6.5
Даний Договір складено в 2-х примірниках, на 3-х аркушах, кожен з
яких має однакову юридичну силу для кожної зі Сторін;
6.6
Підписанням даного договору Новий Утримувач тварини
підтверджує, що отримав від Попереднього Утримувача всю необхідну
інформацію, передбачену п. 4.1.1 даного договору.
7 АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
7.1 Попередній Утримувач

7.2 Новий Утримувач

П.І.Б.

П.І.Б.

Адреса реєстрації

Адреса реєстрації

Фактична адреса

Фактична адреса

Паспортні дані Серія
№
Ким виданий

Паспортні дані Серія
№
Ким виданий

Дата видачі
Тел.
Моб.

Дата видачі
Тел.
Моб.
Email
Підпис
Фактично Тварину отримав:
Підпис _____________________________

Email
Підпис
Дата
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