ДОГОВІР ПОЖЕРТВИ
(місце укладання, число, місяць, рік ‒ прописом)
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Ми, що нижче підписалися: _____П.І.Б._____, обліковий номер платника
податків____________________,
зареєстрований
за
адресою:
__________________________, в подальшому «Пожертвувач», з одного боку, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «________________», код ЄДРПОУ______,
місцезнаходження якого _______________, в особі директора ____________, який
зареєстрований за адресою: ____________, та діє на підставі статуту, 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 (у тому числі з вимогами щодо
недійсності правочину), уклали цей Договір про наступне:
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1. Предмет пожертви
1.1. Пожертвувач передає безоплатно у власність Обдаровуваному майно (далі ‒
«Предмет пожертви»), склад якого, а також порядок та умови передачі визначаються цим
Договором.
1.2. Предметом пожертви за цим Договором є наступне майно:
квартира № _____, що знаходиться за адресою ___________________, житловою
площею ___________ кв.м, загальною площею _____________ кв.м.
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 будьяким іншим способом, передбаченим чинним законодавством України.
1.4. Предмет пожертви належить Пожертвувачу на підставі _____________вказати
реквізити правовстановлювального документа на підтвердження права власності.
1.5. Обдаровуваний зобов’язується використовувати предмет пожертви, вказаний в
п. 1.2. цього Договору, лише з метою використання його для (далі ‒ «Призначення»):
облаштування бібліотеки, читального залу для суспільних потреб, за умови
використання Предмета пожертви з дотриманням норм чинного законодавства.
1.6. Сторони домовились визначити вартість предмета пожертви у розмірі _______
грн.
1.7. Загальна вартість предмета пожертви згідно зв звітом про оцінку майна
№ від______________, становить _________ гривень _________ коп.

