ДОГОВІР
ПРО ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ
місто ___________________

дата прописом
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Ми, колишнє подружжя: з однієї сторони, – я, __________П.І.Б. 1_________,_ паспорт
серії ___ №________, виданий __________________, ____________, дата видачі _________
року, зареєстрований та проживаю в м. ________________, вул. _____________,
буд. ___________,
кв._____________,
обліковий
номер
платника
податків
______________________, та, з другої сторони, – я, _________П.І.Б. 2_____________, паспорт
серії ___ №________, виданий __________________, ____________, дата видачі _________
року, зареєстрований та проживаю в м. ________________, вул. _____________,
буд. ___________,
кв._____________,
обліковий
номер
платника
податків
______________________, іменовані разом як «Сторони»,
попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами, додержання яких є
необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно
з вільним волевиявленням, котре відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього
правочину, обізнані з вимогами сімейного законодавства щодо здійснення права спільної
сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу, після розірвання шлюбу, способів і
порядку поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя,
КЕРУЮЧИСЬ ст.ст. 64, 68‒70 Сімейного кодексу України,
після припинення нами шлюбу ________дата припинення шлюбу_______, що
підтверджуємо Свідоцтвом про розірвання шлюбу (_______) номер _____, виданим
відділом реєстрації актів цивільного стану ________________ районного управління
юстиції в м. _________, дата видачі свідоцтва (актовий запис номер _____), або реквізити
рішення суду про розірвання шлюбу
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УКЛАЛИ ЦЕЙ ДОГОВІР ПРО НАСТУПНЕ:
1.
Маючи на меті припинити право спільної сумісної власності подружжя
щодо зазначених у п. 2 цього Договору об’єктів спільної власності, керуючись при цьому
принципом добровільності визначення способів розподілу спільного майна подружжя, ми,
Сторони, дійшли згоди про його поділ, виходячи із нашої домовленості.
2.
Шлюбний договір і договір про правовий режим майна Подружжям не
укладався.
3.
На дату укладення цього Договору Сторони проживають окремо, спільного
бюджету не ведуть, фактичних шлюбних відносин не підтримують.
4.
Предметом цього Договору ми визначаємо:
4.1.
Квартиру __________адреса квартири___________. Право власності на
квартиру зареєстровано __________вказати реквізити право встановлювального
документа_____________.
4.2.
Земельну ділянку для ведення __________вказати цільове призначення
земельної ділянки___________, що розташована в _____адреса, площею _________ га,
кадастровий номер: ________________, що належить П.І.Б. 2, на підставі
___________________________.
4.3.
Надалі майно, перелічене у п. 4.1‒4.2 цього Договору, вважати спільним
майном подружжя.

