ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ ТВАРИНИ
м Вишневе, Київської області

«___» ____________ 2022 р

ГО «В добрі руки», в особі голови, Жуковської Катерини Володимирівни, (надалі - КОЛИШНІЙ
ВЛАСНИК), з одного боку, і
_________________________________________________________________________________, (надалі НОВИЙ ВЛАСНИК) з іншого боку, ( надалі – Сторони), уклали цей договір (далі по тексту - Договір) про
наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. КОЛИШНІЙ ВЛАСНИК зобов'язується передати новому власнику на утримання в якості

домашньої тварини, а НОВИЙ ВЛАСНИК зобов'язується утримувати в якості домашньої тварини
відповідно до рекомендацій Колишнього власника і з урахуванням норм, встановлених чинним
законодавством України:
Вид: Собака___ кішка___
Кличка (на момент складання договору) _________________________________________
Приблизний вік (умовна дата народження) _______________________________________
Порода ______________________________________________________________________
Стать________________________________________________________________________
Тип шерсті __________________________________________________________________
Номер вольєра _______________________________________________________________
Чіп _________________________________________________________________________
Купон на стерилізацію ________________________________________________________
Паспорт / ветеринарна картка __________________________________________________
Далі, за текстом Договору - «тварина» або «собака / кішка».
1.2. КОЛИШНІЙ ВЛАСНИК заявляє і підтверджує, що на момент складання Договору:
- власник домашньої тварини не відомий, або відомий, але відмовився від утримання тварини;
- треті особи, які мають (можуть мати) права по відношенню до тварин - не заявили про свої права.
2.ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1. НОВИЙ ВЛАСНИК зобов'язується:
2.1.1. Прийняти і утримувати тварину за адресою:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2.1.2. У разі зміни адреси утримання тварини, контактного телефону повідомити про таку зміну
КОЛИШНЬОГО ВЛАСНИКА протягом 3 (трьох) робочих днів;
2.1.3. Утримувати собаку / кішку в умовах, відповідних санітарним і ветеринарним вимогам, особливостям
даної тварини, а також законодавства України;
2.1.4. Перед передачею тварини повідомити КОЛИШНЬОГО ВЛАСНИКА і вказати в договорі достовірні
відомості про умови майбутнього утримання тварини;
2.1.5. Не допускати жорстокого поводження з собакою / кішкою, нести відповідальність за догляд і
утримання собаки / кішки перед третіми особами;
2.1.6. Не залишати без догляду і нагляду отриману тварину;
2.1.7. За власні кошки сплачувати всі витрати за утримання, ветеринарне обслуговування та, при
необхідності, лікування тварини;
2.1.8. Надати можливість КОЛИШНЬОМУ ВЛАСНИКУ мати доступ до тварини, позначеному в п.1.1 цього
Договору для перевірки (за попередньою домовленістю), а також, протягом 18 місяців після прийняття
тварини на утримання, щоквартально звітувати про стан тварини, шляхом надсилання фото або відео
матеріалів на адресу електронної пошти dobriruky@ukr.net або через приватні повідомлення в соціальних
мережах, а саме: www.facebook.com/Dobriruky,
https://www.instagram.com/vdobryeruki_kiev (в
електронному листі необхідно вказати інформацію про тварину і докласти фото або відео тварини на якому
видно її стан);
2.1.9. Не продавати, не передавати тварину третім особам без повідомлення та письмової згоди
КОЛИШНЬОГО ВЛАСНИКА;

2.1.10. У разі, якщо НОВИЙ ВЛАСНИК не бажає подальшого утримання собаки / кішки, повернути її
КОЛИШНЬОМУ ВЛАСНИКУ;
2.1.11. Стерилізувати\каструвати собаку / кішку при досягненні ним полової зрілості (7 місяців)
2.1.12. Не присипляти тварину без письмової згоди КОЛИШНЬОГО ВЛАСНИКА.
2.1.13. Невідкладно повідомляти КОЛИШНЬОГО ВЛАСНИКА про випадки втрати, хвороби або смерті
тварини.
2.2. КОЛИШНІЙ ВЛАСНИК зобов'язується:
2.2.1. При передачі тварини повідомити НОВОМУ ВЛАСНИКУ достовірні відомості про його здоров'я,
особливості характеру і поведінки, в тому числі, небезпечних для оточуючих.
Такі відомості містяться в Анкеті тваринного (Додаток № 1 до Договору);
2.2.2. Безкоштовно надати консультативну допомогу по утриманню та вихованню тварини на період
первинної адаптації;
2.2.3. Прийняти тварину назад на умовах, обумовлених Сторонами Договору у вигляді Додаткової угоди;
2.2.4. Безкоштовно стерилізувати собаку / кішку при досягненні ним зазначеного в п. 2.1.11 віку.
2.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

2.3.1. Відповідальність за неналежне поводження з твариною встановлена чинним законодавством
України.
2.3.2. У разі невиконання, або неналежного виконання умов цього Договору, або порушення положень
чинного законодавства НОВИМ ВЛАСНИКОМ КОЛИШНІЙ ВЛАСНИК має право вимагати повернення
собаки / кішки.

3. ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ТА УТРИМАННЯ ТВАРИНИ наведені в додатку №1 до Договору
4. ДІЯ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. ІНШІ
УМОВИ
4.1. Цей Договір вважається таким що набув законної сили з моменту підписання обома Сторонами;
4.2. Цей Договір укладений на невизначений строк.
4.3. Будь-які зміни і доповнення можуть бути внесені до Договору шляхом підписання Сторонами
додаткових угод.
4.4. Дія договору припиняється:
- в разі повернення тварини КОЛИШНЬОМУ ВЛАСНИКУ;
- в разі смерті тварини;
- в разі смерті НОВОГО ВЛАСНИКА (при цьому, тварина повинна бути повернута КОЛИШНЬОМУ
ВЛАСНИКУ, якщо у родичів померлого НОВОГО ВЛАСНИКА немає бажання залишити тварину у себе і
прийняти на себе всі права і обов'язки, зазначені в Договорі).
4.5. Цей Договір складений українською мовою на 3 аркушах, у двох примірниках (по одному для кожної
Сторони), які мають однакову юридичну силу.

4.6. Невід'ємними частинами цього Договору є:
- Правила догляду та утримання тварини (Додаток №1 до Договору)
- Анкета тварини (Додаток № 2 до Договору);
- Витяг з чинного законодавства України, складена українською мовою, яка містить витяги з чинного
законодавства України щодо утримання тварин та відповідальності за жорстоке поводження з ними, а саме:
«Статті 89, 154 Кодексу України про Адміністративні правопорушення, Стаття 299 Кримінального кодексу
України, абзаци четвертий, одинадцятий, дванадцятий статті 1, статті 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 32 Закону
України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Додаток № 3 до Договору).
4.7. Всі суперечки і розбіжності між сторонами вирішуються шляхом переговорів. У разі, якщо сторони не
дійдуть згоди в процесі переговорів, то спір передається на розгляд до суду.
4.8. Письмова згода КОЛИШНЬОГО ВЛАСНИКА і\або листування, згадка про що міститься в тексті
Договору, може здійснюватися в електронному вигляді, в тому числі без використання електронного
цифрового підпису, якщо таку письмову згоду отримано (листування ведеться) зі скриньки електронної
пошти КОЛИШНЬОГО ВЛАСНИКА, а саме: dobriruky@ukr.net, або через приватні повідомлення в
соціальних мережах, а саме: www.facebook.com/Dobriruky, https://www.instagram.com/vdobryeruki_kiev.
4.9. Підписання НОВИМ ВЛАСНИКОМ цього Договору свідчить про отримання останнім всіх
перерахованих в п. 4.6. додатків до Договору ознайомлення, розуміння та згоду з їх змістом.

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

5.1. КОЛИШНІЙ ВЛАСНИК:

ГО «В добрі руки»
код 38379580
Адреса:
Тел. №1: 098-177-84-34; тел. №2 093-636-96-06
(E - mail): dobriruky@ukr.net
Ін.контактна інформація: сайт dobri-ruky.com.ua
5.2. НОВИЙ ВЛАСНИК:

П.І.Б. _______________________________________________________________________________
Серія паспора, ким виданий ____________________________________________________________
Адреса реєстрації:_____________________________________________________________________
Фактична адреса:______________________________________________________________________
Тел. №1: _____________________________; тел. №2 ______________________________
Соціальні мережі______________________________________________________________________
Електронна адреса____________________________________________________________________________
Інформація, звідки дізналися про притулок _______________________________________________________

6. ПІДПИСИ СТОРІН:
КОЛИШНІЙ ВЛАСНИК:

НОВИЙ ВЛАСНИК:

