
ДОГОВІР 

безоплатного користування майном (позички) 
  

м. Київ                                                                                                   «____» березня 2020 року  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (далі – 

Позичкодавець), з однієї сторони та 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ (надалі – 

Користувач), з іншої сторони, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства 

України щодо укладання, виконання договорів та недійсності правочинів, діючи добровільно, 

розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки, уклали цей договір про наведене нижче:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 
1.1. Позичкодавець передає в безоплатне тимчасове користування Користувачу, а останній 

зобов’язується повернути те саме майно. 

1.2. Перелік, вартість та характеристики майна, що передається в користування за цим договором, 

визначені в додатку № 1 до цього Договору (надалі – Майно). 

  

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА. 
2.1. Підписання Договору засвідчує факт передачі Майна Позичкодавцем Користувачу. 

2.2. Передача Майна в користування не тягне за  собою  виникнення  у Користувача права власності 

на це Майно. 

2.3. У разі  припинення  цього  Договору  Майно  повертається  Позичкодавцю. Майно вважається 

поверненим Позичкодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачi. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН. 
3.1. Користувач зобов'язується: 

3.1.1. Використовувати Майно відповідно до його призначення  та умов цього Договору. 

3.1.2. Забезпечити  збереження Майна,  запобігати його знищенню, пошкодженню i псуванню. 

3.1.3. Відповідати за шкоду, завдану Позичкодавцю. 

3.1.4. Не передавати без відома та згоди Позичкодавця Майно у користування іншим особам. 

3.1.5. В присутності Позичкодавця перевірити стан Майна у момент його приймання.                  У 

разі невиконання цього обов'язку буде вважатись, що Майно передане Користувачу в належному 

стані. 

3.1.6. У разі припинення Договору  повернути  Позичкодавцеві Майно  у  належному стані, не 

гіршому ніж на  момент  передачі  його  в  користування,  з  врахуванням нормального фізичного 

зносу, та відшкодувати Наймодавцеві збитки  у  разі погіршення стану або втрати (повної або 

часткової) Майна. 

3.2. Користувач має право: 

3.2.1. Використовувати Майно відповідно  до  його призначення та умов цього Договору. 

3.2.2. Розірвати Договір достроково, попередивши про це Позичкодавця не менше ніж за три 

календарних дні. 

3.3.  Позичкодавець має право: 

3.3.1. Вимагати від Користувача належного виконання умов цього Договору. 

3.3.2. Розірвати Договір достроково, попередивши про це Користувача не менше ніж за три 

календарних дні та вимагати повернення Майна. 
 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.  

4.1. За невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть 

відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

4.2. У разі заподіяння Користувачем шкоди і збитків Позичкодавцеві він зобов'язаний 

відшкодувати їх у повному обсязі. 

4.3. Ризики щодо Майна за час його користування несе Користувач.  



4.4. У разі неповернення Майна у строк, втрати, знищення Майна або повернення Майна із 

суттєвими пошкодженнями або недоліками Позичкодавець має право вимагати від Користувача 

стягнення збитків у розмірі вартості Майна, визначеної у додатку № 1 до цього Договору. 

4.5. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 

переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 

вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

5. СТРОК, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ. 
5.1. Цей Договір укладено  строком на 1 (один) рік з дня його підписання сторонами.  

Кожна зі сторін вправі відмовитися від Договору в будь-який час, попередивши  про це в письмовій 

формі іншу сторону за три календарних дні. 

5.2. Зміни i доповнення до цього Договору  допускаються  за взаємної  згоди  сторін. 

5.3. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним 

законодавством України. 

5.4. Майно вважається поверненим Позичкодавцю Користувачем з моменту підписання сторонами 

акта приймання-передачі. 

5.5. Цей Договір укладено в 2-х (двох) примірниках для кожної сторони, кожен  з  яких має 

однакову юридичну силу. 

 

Адреси та реквізити сторін 

 

Позичкодавець: 

 

 
 
 

 

 

 

________________________  

Користувач: 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________  

  

 

 
  



Додаток № 1  

до Договору безоплатного користування майном (позички) 
 

 

АКТ 

приймання-передачі Майна  

 

м. Київ                                                                                                   «____» березня 2020 року  

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (далі – 

Позичкодавець), з однієї сторони та 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ (надалі – 

Користувач), з іншої сторони, на виконання Договору безоплатного користування майном 

(позички) и склали цей Акт про наступне. 
 

1. Позичкодавець передав, а Користувач прийняв у користування таке Майно (найменування, марка, 

модель, комплектація, технічні характеристики): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Вартість Майна: ________________________________________________________ 

3. Стан Майна на момент передання в орендне користування: _______________________ та 

задовольняє Користувача.  

Недоліки Майна: ______________________________________. 

4. Сторони одна до одної претензій не мають. 

5. Додаткові обставини: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

         6. Цей Акт складено у двох оригінальних примірниках для кожної Сторони. 

 

Позичкодавець 

 

 

Користувач 

 

 

 


