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Ми, що підписалися нижче: __________П.І.Б. 1__________, паспорт серії ___
№________, виданий __________________, ____________ дата видачі _________ року,
зареєстрований та мешкаю в м. ________________, вул. _____________,
буд. ___________, кв._____________, обліковий номер платника податків
______________________, з однієї сторони, та _________П.І.Б. 2_____________, паспорт
серії ___ №________, виданий __________________, ____________ дата видачі
_________ року, зареєстрований та
мешкаю в м. ________________,
вул. _____________, буд. ___________, кв._____________, обліковий номер платника
податків ______________________, далі разом ‒ Сторони, що перебуваємо у шлюбі
з __________, маючи намір урегулювати майнові права та обов’язки їх як Подружжя,
або Сторони, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо
дійсності угод, розуміючи значення своїх дій та керуючись статтями 9, 92‒103 Сімейного кодексу України, уклали цей шлюбний договір про таке:
Нерухоме та рухоме майно, яке підлягає реєстрації, та особисті майнові права, які
належали кожній зі Сторін на правах особистої приватної власності до укладення шлюбу,
належатимуть їй в майбутньому на правах особистої приватної власності, незалежно від
тривалості спільного користування і спільних вкладень (поліпшень) після реєстрації
шлюбу.
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2. Нерухоме та рухоме майно, яке підлягає реєстрації, особисті майнові права, що
будуть придбані після укладення шлюбу, вважатимуться особистою приватною власністю
того з них, на чиє ім’я вони придбані та/або зареєстровані й розпорядження таким майном
і особистими майновими правами здійснюється власником на власний розсуд.

Сторони домовились, що відчуження в будь-який спосіб, передача в заставу
(іпотеку), передача в оренду (позичку), інші дії з управління та розпорядження майном і
особистими майновими правами, які є особистою приватною власністю, власник здійснює
самостійно. Додаткова згода іншої Сторони на вчинення вищезазначених правочинів не
потрібна, крім випадків, передбачених ст. 59 Сімейного кодексу України.
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4. Сторони домовились, що при укладенні кредитних договорів, договорів застави
(іпотеки, договорів поруки, незалежно від суми таких договорів, кожен із них має право
діяти самостійно. Додаткова згода іншої Сторони на укладання цих Договорів не потрібна.

