
Тема лекції 17.  Договір ренти, договір довічного утримання (догляду) 

План 

1. Загальна характеристика договору ренти. 

2. Припинення договору ренти. 

3. Загальна характеристика договору довічного утримання. 

4. Розірвання і припинення договору довічного утримання. 

Самостійна робота 
1. Право платника безстрокової ренти відмовитися від договору ренти. 

2. Право одержувача безстрокової ренти розірвати договір ренти. 

3. Правові наслідки розірвання договору довічного утримання (догяду) 

 

1. Загальна характеристика договору ренти. 

Договір ренти - це договір, за яким одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні 

(платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов’язується періодично 

виплачувати її одержувачеві у формі певної грошової суми чи в іншій формі. 

Юридична характеристика договору: 
реальним (вважається укладеним з моменту передачі майна у власність платника 
ренти),  
одностороннім (обов'язки покладаються тільки на платника ренти)  
відплатним (дії одержувача ренти щодо передачі у власність майна відповідають 
обов'язку платника ренти періодично виплачувати ренту), 
алеаторний (ризиковий). 

Сторонами рентних правовідносин є одержувач ренти і платник 
ренти. Ними можуть бути як фізичні, так і юридичні особи (ст. 733 ЦК України). 

Одержувачем ренти є особа, яка передає другій стороні у власність майно за 
періодичну сплату ренти. 

Платник ренти - це особа, яка зобов'язується періодично виплачувати 
одержувачеві ренту взамін переданого їй у власність майна. 

Права одержувача ренти, а також права та обов'язки платника ренти можуть 
переходити до їх правонаступників. Крім того, одержувач ренти може відступити своє 
право вимоги до платника ренти або обов'язки по сплаті ренти можуть перейти до 
іншої особи. 

ЦК України істотними умовами договору ренти визнає умову про предмет, 
форму і розмір ренти. ЦК України не передбачає інших істотних умов договору 
ренти, які б визнавалися такими в силу прямої вказівки закону. 

Предметом договору ренти є майно (окрема річ, сукупність речей або майнові 
права та обов'язки), яке передається у власність платника ренти, і сама рента. За 

змістом ч. 1 ст. 731 ЦК України предмет договору ренти становлять дії щодо передання 
визначеного майна у власність під виплату ренти у вигляді періодичних платежів, довічно 
або на певний Строк сплачуваних за умовами договору. Предмет зазначеного договору 
складається з двох взаємозумовлених видів дій щодо передання майна, яке відчужується 
під виплату ренти, та самої ренти, яка виплачується її одержувачеві. 

Цивільне законодавство містить правила щодо форми і розміру ренти (ст. 737 ЦК). 



Під рентою ЦК України розуміє рентні платежі, які становлять об'єкт зустрічного 
виконання рентного зобов'язання. 

Для отримувача ренти визначальним елементом предмета ренти виступають рентні 
платежі - їх форма, обсяг, періодичність виплати, виконання яких дає можливість 
отримати правовий ефект, очікуваний у момент укладення такого договору. 

Рентні платежі - це періодичні натуральні (утримання) або грошові (рента) 
відшкодування, отримувані особою, яка передала майно під виплату ренти. 

Форма і розмір рентних платежів є істотними умовами договору ренти, які 

мають визначатися договором відповідно до вимог ст. 737 ЦК України. У разі 
відсутності або неконкретності умов про форму та/або розмір ренти договір ренти 
вважається неукладеним. 

Формами рентних платежів виступають грошові суми або інші об'єкти цивільних 
прав, передбачені як форми ренти (передання речей, виконання робіт або надання 
послуг) відповідно до ч. 1 ст. 737 ЦК України. 

Форма виплати ренти має встановлюватися договором ренти. 

Договір ренти обов'язково укладається в письмовій формі. Договір про передачу 
нерухомого майна під виплату ренти, крім того, підлягає нотаріальному 
посвідченню (ст. 732 ЦК України). У разі недодержання вимоги щодо форми договору 
ренти він є нікчемним, а отже, тягне відповідні правові наслідки, передбачені ст. 216,220 ЦК 
України. 

Класифікацію рентних договорів можна провести за кількома основними критеріями: 

1. залежно від виду майна, переданого під виплату ренти, можна виділити: договір ренти 

нерухомого майна та договір ренти рухомого майна. 

2. Залежно від строку на який укладено договір ренти: договір строкової ренти та договір 

безстрокової ренти. 

3. Залежно від того, за плату чи безоплатно передано під виплату ренти майно: договір 

ренти про передачу майна за плату та договір ренти про передачу майна безоплатно. 

4. Залежно від того, на чию користь укладається договір ренти: договір на користь сторін 

договору та договір на користь третьої сторони. 

Суть договору ренти на користь третьої особи полягає у тому, що платник ренти 

зобов'язаний сплачувати рентні платежі не одержувачеві ренти, а третій особі. Виконання такого 

договору може вимагати як одержувач ренти так і третя особа на користь якої передано 

виконання. 

Договір ренти відноситься до числа договорів про передачу майна у 

власність. У зв'язку з цим, рентний договір має спільні ознаки з іншими 

договорами, що належать до цієї групи договорів, зокрема, з договорами 

купівлі-продажу, міни, дарування, позики, довічного утримання (догляду). Як 

і в результаті виконання цих договорів, за договором ренти майно переходить 

у власність платника ренти, який набуває за загальним правилом усіх прав 

власника. 
 

 

Договором ренти може бути встановлений обов’язок виплачувати ренту безстроково 

(безстрокова рента) чи протягом певного строку. У зв’язку з цим відмінність договору ренти від 

договорів купівлі-продажу, міни та дарування полягає в тому, що обсяг належних одержувачеві 



рентних платежа є невизначеним, оскільки зобов’язання з виплати ренти діє безстроково «в 

протягом певного строку. 

Договором може бути встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність 

платнику ренти за плату чи безоплатно. Коли договоро встановлено, що одержувач ренти 

передає майно у власність платиш ренти за плату, то до відносин сторін щодо передання майна 

застосовуються загальні положення про купівлю-продаж Якщо ж майно передасися безоплатно 

- положення про договір дарування, коли це не су пере чт суті договору ренти. 

Сторонами в договорі ренти можуть бути фізичні чи юридичні особи. 

Форма договору ренти: договір укладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному 

посвідченню, а договір про передачу нерухомого майна під виплату ренти підлягає також 

державній реєстрації 

Форма та розмір ренти. Відповідно до умов укладеного договору, реал виплачується в 

грошовій формі чи через передання речей, виконання робіт або надання послуг. Безпосередній 

розмір її встановлюється в догом?´між сторонами. Рента виплачується після закінчення 

кожного календарно: кварталу, якщо інше не встановлено договором. 

Коли за договором здійснюється передання під виплату ренти земель-1’ ділянки чи іншого 

нерухомого майна, то одержувач ренти набуває права » стави на це майно. Платник ренти має 

право відчужувати майно, переда* йому під виплату ренти, лише за згодою одержувача ренти. 

У разі відчуження нерухомого майна іншій особі до неї переходять обов’язки платника ренти. 

Виплата ренти може бути забезпечена встановленням обов’язку платника застрахувати 

ризик невиконання ним своїх обов’язків за договором. За прострочення виплати ренти платник 

ренти сплачує одержувачеві ренти проценти. 

Договір припиняється після спливу трьох місяців від дня отримання одержувачем ренти 

письмової відмови платника безстрокової ренти від договору за умови повного розрахунку між 

ними. 

Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти в разі, 

якщо: 

_ платник безстрокової ренти прострочив її виплату більш як на один рік; 

_ платник безстрокової ренти порушив свої зобов’язання щодо забезпечення виплати 

ренти; 

- платник безстрокової ренти визнаний неплатоспроможним або виникли інші обставиші, 

що явно свідчать про неможливість виплати шш ренти в розмірі та в строки, встановлені 

договором. 

Розрахунки між сторонами в разі розірвання договору провадяться залежно від того, чи 

майно було передано у власність платника ренти за плату чи безоплатно. 

Якщо майно було передано у власність платника ренти за плату, то одержувач ренти має 

право вимагати від нього виплати річної суми ренти та вартості переданого майна. Коли майно 

було передано у власність платника ренти безоплатно, то при розірванні договору одержувач 

має право вимагати від нього виплати річної суми ренти. 

 

 

2. Припинення договору ренти. 

Припинення рентного зобов'язання, що виникло на базі передачі в ренту нерухомого майна, 

з таких підстав, як смерть громадянина (ст.418 ЦК України) та ліквідація юридичної особи, 

неможливо, тому що рента в порядку проходження обтяжує не тільки нерухоме майно, передане 

в ренту.  Розірвання договору постійної ренти на вимогу одержувача можливо у випадках, 

передбачених відповідно до ст. 739 та ст.. 740 ЦК. Оскільки по тому і іншим договором 

зобов'язаною особою є платник ренти, одержувач має право вимагати розірвання цих договорів 

при істотному порушенні платником своїх обов'язків.  

Розірвання договору постійної ренти можливе лише за умови сплати покупцем її викупної 

ціни, зазначеної в договорі.  



Спеціальним підставою припинення зобов'язань, що випливають з договору постійної 

ренти, є її викуп. Викуп постійної ренти - це один із способів припинення договору. Платник 

безстрокової ренти має право відмовитися від подальшої виплати ренти шляхом її викупу.  

Дане право безумовно, тому будь-яке положення договору постійної ренти, що закріплює 

відмова платника безстрокової ренти від права на її викуп, мізерно. У договорі сторони можуть 

передбачити лише одне обмеження на викуп ренти, а саме те, що право на викуп ренти не може 

бути здійснено за життя одержувача ренти або протягом іншого терміну, який не перевищує 30 

років з моменту укладення договору.  

Викуп ренти означає виплату платником постійної ренти її одержувачу замість рентних 

платежів викупної ціни постійної ренти, визначеної сторонами в договорі постійної ренти.  

При відсутності умови про викупну ціну в договорі постійної ренти, за яким майно 

передано за плату під виплату безстрокової ренти, викуп здійснюється за ціною, що відповідає 

річній сумі підлягає виплаті ренти . У таких випадках невключення до складу викупної ціни, що 

підлягає виплаті одержувачу ренти, вартості майна, переданого під виплату ренти, пояснюється 

тим, що одержувач ренти справив його відчуження як продавець, отримавши при цьому за нього 

плату, еквівалентну продажною ціною.  При відсутності умови про викупну ціну в договорі 

постійної ренти, за яким майно передано під виплату ренти безкоштовно, у викупну ціну поряд з 

річною сумою рентних платежів включається ціна переданого майна, визначається за правилами. 

 Порядок здійснення платником свого права на викуп постійної ренти визначений у п.2, 3 

ст.739 ЦК. Даний порядок формалізований. Про викуп ренти її платник зобов'язаний повідомити 

у письмовій формі не пізніше ніж за три місяці до припинення виплати ренти або раніше - у 

термін, передбачений договором ренти.  

При цьому зобов'язання з виплати ренти буде вважатися припиненим лише з моменту 

отримання всієї суми викупу одержувачем ренти, якщо інший порядок викупу не передбачений 

договором.  

Одержувач безстрокової ренти має право вимагати викупу ренти платником у наступних 

випадках:  

а) платник ренти прострочив її виплату більш ніж на один рік, якщо інше не передбачено 

договором постійної ренти;  

б) платник ренти порушив свої зобов'язання щодо забезпечення виплати ренти 

в) платник ренти визнаний неплатоспроможним або виникли інші обставини, очевидно 

свідчать про те, що рента не виплачуватиметься ним у розмірі і в строки, які встановлені 

договором;  

г) нерухоме майно, передане під виплату ренти, надійшло у спільну власність або поділене 

між кількома особами;  

д) в інших випадках, передбачених договором 

Виплата ренти одержувачу повинна бути забезпечена. Механізм забезпечення залежить від 

характеру переданого майна. При передачі під виплату ренти нерухомого майна одержувач 

набуває право застави на нього (заставу, що виникає в силу закону).  Якщо під виплату ренти 

передають рухоме майно, то істотним є така умова. Платник зобов'язаний застрахувати передане 

йому майно на користь одержувача або гарантувати забезпечення виконання виплати ренти 

шляхом встановлення в договорі неустойки, застави і т. д.  

При невиконанні платником обов'язків щодо забезпечення виплати ренти, а також у разі 

втрати забезпечення або погіршення його умов за обставинами, за які одержувач не відповідає, 

останній має право розірвати договір і вимагати відшкодування спричинених цим збитків.  

Отже,  припинення договору може здійснюватися: 

 за загальними підставами (глава 50 ЦК України) за домовленістю сторін. У цьому разі 

вирішується сторонами порядок повернення майна, що є предметом договору, повне або часткове 

повернення виплачених рентних платежів, виплата одержувачу ренти компенсації; 

 шляхом передачі відступного одержувачу ренти (ст. 600 ЦК України); 

 відмовою одержувача ренти шляхом прощення боргу (ст. 605 ЦК України); 



 у зв’язку з випадковим знищенням або випадковим пошкодженням майна (лише у двох 

випадках: рента безстрокова, майно передавалось за плату). 

 

3. Загальна характеристика договору довічного утримання. 

Відповідно до ст. 744 ЦК України за договором довічного утримання (догляду) одна 

сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, 

квартиру або їх частину, інше нерухоме або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого 

набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно. 

З наведеного очевидним те, що кожна зі сторін, укладаючи договір довічного утримання 

(догляду), має свою (індивідуальну) мету договору: одна сторона —отримати майно у власність, 

а друга —отримати догляд (утримання) від тієї особи, яка може їх надати не лише за моральними, 

а й за матеріальними критеріями. Звідси можна зазначити, що кожна зі сторін договору довічного 

утримання (догляду) переслідує власну мету, що не перешкоджає їм досягати консенсусу в 

укладенні договору з довготривалим виконанням обов’язків, на відміну від договору купівлі-

продажу, в якому момент виконання або збігається, або між ними може мати місце незначний 

проміжок часу. Звідси стає очевидним, що мета цього договору досягається впродовж певного 

часу, протягом якого набувач повинен виконувати зобов’язання щодо догляду (утримання) 

відчужувача. 

Юридичні ознаки договору або характеристика договору довічного утримання (догляду):  

Одностороннім – оскільки за цим договором з передачею житла основна функція 

відчужувача є виконаною, і з цього моменту в нього виникає право вимагати від набувача 

надання матеріального забезпечення, а набувач несе обов’язок надавати відчужувачеві 

матеріальне забезпечення,але іноді договір довічного утримання визнають двосторонньою 

угодою,оскільки набувач має право вимагати розірвання договору довічного утримання; 

реальним – тому, що договір вважається укладеним з моменту передачі речі за умови 

досягнення згоди сторін за всіма суттєвими умовами та набуває чинності з моменту його 

державної реєстрації і в цей же момент до набувача переходить право власності на будинок (інше 

май но); 

оплатним – оскільки обов’язок для набувача полягає в необ-хідності здійснювати майнове 

утримання замість отриманого житла, а для відчужувача - в тому, що після передачі у власність 

речі, він може вимагати від набувача вчинення певних дій - надання матеріального забезпечення 

або надання усіх видів догляду 

Сторони договору: відчужувач (фізична особа, незалежно від віку та стану здоров'я) та 

набувач (повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа). 

Договір може бути укладено відчужувачем на користь третьої особи. Крім того, він 

належить до договорів довірчого (фідуціарного) характеру, оскільки за неможливості 

подальшого виконання фізичною особою обов'язків набувача за договором довічного утримання 

(догляду) з підстав, що мають істотне значення, обов'язки набувача може бути передано за 

згодою відчужувача члену сім'ї набувача або іншій особі за їхньою згодою. 

Цей договір має такі особливості: 

- майно переходить у власність набувача, проте розпоряджатися таким майном набувач за 

життя вiдчужувача не зможе, оскільки при посвідченні договору довічного утримання (догляду) 

накладається заборона відчуження майна в установленому порядку, про що робиться напис на 

всіх примірниках договору (стаття 73 Закону України «Про нотаріат»); 

- зобов’язання з довічного утримання мають особистісний характер, оскільки 

встановлюються щодо конкретно визначеної фізичної особи; 

- договір довічного утримання може бути укладений на користь третьої особи (утриманця), 

якій набувач повинен надати довічне утримання та догляд; 

- цей договір носить тривалий характер та вимагає від набувача постійного і 

систематичного виконання своїх обов’язків. 

Предметом договору може бути: 
1. Житловий будинок або його частина. 



2. Квартира або її частина. 

3. Інше нерухоме майно (земельна ділянка, садовий будинок, дача, гараж, нежитловий 

будинок, нежитлове приміщення, виробничий комплекс, рухоме майно, на яке поширюється 

режим нерухомого майна, тощо). 

4. Рухоме майно, що має значну цінність. Законодавство не встановлює вартісного 

вираження значної цінності такого майна або приблизного переліку таких речей. Таким рухомим 

майном можуть бути: транспортні засоби, антикварні речі, твори мистецтва, культурні цінності, 

коштовності, колекції з перелічених предметів, обладнання, цінні папери, нематеріальні активи, 

у тому числі об’єкти права інтелектуальної власності тощо. 

Істотними умовами договору довічного утримання (догляду) є: 
1) найменування (назву), місце проживання сторін (місцезнаходження сторін), 

ідентифікаційний номер – для фізичних осіб та ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ – для 

юридичних осіб; 

2) предмет договору довічного утримання (житловий будинок, квартира або її частина, інше 

нерухоме або рухоме майно, яке має значну цінність); 

3) відомості про документ, що підтверджує право власності на відчужуване за договором 

майно; 

4) вартісна оцінка майна, що відчужується за договором. Оцінка вартості відчужуваного 

майна визначається за згодою сторін. 

При встановленні оцінки вартості нерухомого майна, що є предметом договору, необхідно 

виходити з того, що вона не може бути меншою за інвентаризаційну оцінку такого майна, 

визначеною технічною документацією бюро технічної інвентаризації, відповідним органом 

державного земельного кадастру; 

5) розмір (вартість) та форма надання утримання та (або) догляду, періодичність виконання 

обов’язків набувача. В договорі може бути вказано: коли саме, з якою періодичністю набувач 

повинен здійснювати надання допомоги на користь відчужувача майна; 

6) строк чинності договору (термін дії договору довічного утримання (догляду); 

7) місце виконання договору. Якщо ж місце виконання зобов’язання не встановлено у 

договорі, то виконання провадиться (за зобов’язаннями про передавання нерухомого майна) за 

місцезнаходженням такого майна; 

8) у разі зобов’язання набувача забезпечити відчужувача або третю особу житлом у будинку 

(квартирі), який йому переданий за договором довічного утримання (догляду), у тексті договору 

зазначається конкретно визначена частина помешкання, у якій відчужувач або третя особа має 

право проживати; 

9) чiтко встановленi права та обов’язки сторiн та інші умови, встановлені за домовленістю 

сторін договору; 

10) умови та підстави припинення чи зменшення обсягу обов’язків набувача перед 

відчужувачем; підстави та порядок розірвання договору довічного утримання (догляду), 

11) момент виникнення права власності на майно, передане за договором; 

12) відомості щодо забезпечення виконання договору (накладення заборони відчуження на 

майно). 

Форма договору — письмова, підлягає нотаріальному посвідченню, а щодо передання 

нерухомого майна — підлягає державній реєстрації. 

 

4. Розірвання і припинення договору довічного утримання. 

У відповідності до статті 755 ЦК договір довічного утримання (догляду) може бути 

розірваний за рішенням суду: 

 на вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої він був укладений, у разі 

невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов'язків, незалежно від його вини; 

 на вимогу набувача. 

Договір довічного утримання (догляду) припиняється зі смертю відчужувача. Для цього 

набувач подає нотаріусу свідоцтво про смерть та примірники договору. 



У разі розірвання договору довічного утримання (догляду) у зв'язку з невиконанням або 

неналежним виконанням набувачем обов'язків за договором, відчужувач набуває право власності 

на майно, яке було ним передане, і має право вимагати його повернення. У цьому разі витрати, 

зроблені набувачем на утримання та (або) догляд відчужувача, не підлягають поверненню. 

У разі розірвання договору у зв'язку з неможливістю його подальшого виконання набувачем 

з підстав, що мають істотне значення, суд може залишити за набувачем право власності на 

частину майна, з урахуванням тривалості часу, протягом якого він належно виконував свої 

обов'язки за договором. 

Статтею 752 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі неможливості подальшого 

виконання фізичною особою обов'язків набувача за договором довічного утримання (догляду) з 

підстав, що мають істотне значення, обов'язки набувача можуть бути передані за згодою 

відчужувача члену сім'ї набувача або іншій особі за їхньою згодою. 

У разі смерті набувача його права та обов’язки переходять до його спадкоємців. Якщо 

спадкоємець за заповітом відмовився від прийняття майна, що було передано відчужувачем, 

право власності на це майно може перейти до спадкоємця за законом. Якщо у набувача немає 

спадкоємців або вони відмовилися від прийняття майна, переданого відчужувачем, відчужувач 

набуває право власності на це майно. У цьому разі договір припиняється. 

Щодо правових наслідків розірвання договору довічного утримання (догляду), вони 

регламентовані ст.756 ЦКУ: 

У разі розірвання договору довічного утримання (догляду) у зв’язку з невиконанням або 

неналежним виконанням набувачем обов’язків за договором, відчужувач набуває право власності 

на майно, яке було ним передане, і має право вимагати його повернення. У цьому разі витрати, 

зроблені набувачем на утримання чи догляд відчужувача, не підлягають поверненню. 

У разі розірвання договору у зв’язку з неможливістю його подальшого виконання 

набувачем з підстав, що мають істотне значення, суд може залишити за набувачем право 

власності на частину майна, з урахуванням тривалості часу, протягом якого він належно 

виконував свої обов’язки за договором. Таким чином, у договорі довічного утримання можуть 

бути чи з’являтися деякі непередбачені обставини, однак всі спори щодо його припинення 

розглядаються судом. Це дає можливість набувачу захистити свої інтереси належним чином. 

  
 

 


