
Тема лекції 16. Договір міни, дарування 
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1.Загальна характеристика договору міни (бартеру). 
Міна вважається одним із найдавніших цивільно-правових договорів. До появи 

купівлі-продажу, коли обіг товарів відбувався у формі обміну речі на річ, міна була основним 
контрактом, що укладався за часів римського цивільного права. З часом її майже повністю 
витіснила купівля-продаж, проте і міна, незважаючи на значне обмеження, зберегла свою 
життєздатність до наших часів. 

Відповідно до ст. 715 ЦК України за договором міни (бартеру) кожна зі сторін 
зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший. 

Договір міни є консенсуальним (вважається укладеним з моменту досягнення 
домовленостей сторонами за всіма істотними умовами), двостороннім (правами та 
обов'язками наділені обидві сторони договору), відплатиш (обов'язку однієї сторони 
вчинити певні дії відповідає обов'язок іншої сторони вчинити зустрічні дії: так, продавець 
(покупець) зобов'язаний передати один товар, а покупець (продавець) взамін нього - інший) 
та каузальним (мета укладання договору міни чітко зрозуміла-набуття права власності на 
річ). 

Відповідно до ст. 716 ЦК України, до договору міни застосовуються загальні 
положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, договір контрактації або 
інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не суперечить суті такого 
зобов'язання. 

Поширення на відносини міни більшості норм ЦК України, що регулюють купівлю-
продаж, свідчить про схожу правову природу цих договорів. Проте слід враховувати той 
факт, що норми ЦК України, які стосуються договору купівлі-продажу, застосовуються до 
договору міни тільки в частині загальних положень. Правила купівлі-продажу, що не 
властиві договору міни або суперечать його змісту, зокрема правила про сплату за куплену 
річ певної грошової суми, до договору міни не застосовуються. 

Окрім положень про купівлю-продаж, правове регулювання договору міни може 
здійснюватися на основі норм, що регулюють договори поставки та контрактації, основною 
метою яких є набуття права власності на майно. А з урахуванням того факту, що міна може 
опосередковувати не тільки обмін товарами, але й обмін майна на роботи (послуги), не 
викликає сумнівів законність застосування до договору міни правил щодо договору підряду, 
договору про надання послуг та інших подібних договорів. 

Водночас не застосовуються норми про договір міни до подібних, на перший погляд, 
відносин обміну. Так, не є договором міни правочини про обмін фізичними особами жилих 
приміщень, які вони займають як наймачі, оскільки в цьому випадку не відбувається зміни 
власників. Не можна вважати договором міни й обмін недоброякісних промислових товарів, 
придбаних фізичними особами в роздрібній торговельній мережі: це право покупців є 
одним з елементів змісту самого договору купівлі-продажу. 

Сторонами договору міни є покупець та продавець - фізичні та юридичні особи, які 
є власниками обмінюваного майна (якщо продавець товару не є його власником, то 
покупець набуває право власності лише у випадку, коли власник не має права вимагати його 
повернення). Сторонами договору міни можуть бути фізичні та юридичні особи. Ці сторони 
не пойменовані, як, наприклад, продавець і покупець у договорі купівлі-продажу, але кожна 
з них є продавцем того товару, який вона передає в обмін, і покупцем товару, котрий вона 
одержує взамін. Кожна з сторін повинна мати право власності або інше речове право на 



майно з правомочністю щодо розпорядження цим майном. Еквівалентом за передане майно 
є не грошова сума, а інше майно. 

Момент переходу прав власності на товари, що обмінюються, має специфіку. Частиною 
4 ст. 715 ЦК визначається, що за договором міни право власності на обмінювані товари 
переходить до сторін одночасно після виконання зобов'язань щодо передання майна обома 
сторонами, якщо інше не встановлене договором або законом. Це правило відрізняється від 
загального правила ст. 334 ЦК щодо моменту набуття права власності за договором, коли 
право власності виникає з моменту передачі речі. 

Держава не може бути стороною договору міни, оскільки натуральний обмін 
товарами суперечить основним принципам бюджетного устрою держави. 

Предметом договору міни є товари (речі, майнові та особисті немайнові права, 
призначені для продажу), роботи (діяльність, результати якої мають матеріальне 
вираження і можуть бути реалізовані для задоволення потреб фізичних чи юридичних осіб) 
та послуги (діяльність, результати якої, як правило, не мають матеріального вираження, а 
реалізуються і споживаються в процесі здійснення самої діяльності). 

При цьому, якщо предметом договору міни є товари, відповідно до ст. 716, ч. 1 ст. 656 
ЦК України, вони мають бути в наявності у продавця на момент укладання договору або бути 
створеними (придбаними, набутими) продавцем у майбутньому. 

Товари, послуги та роботи, що становлять предмет договору міни, якщо інше не 
передбачено домовленістю сторін, повинні бути рівноцінними. Інакше договором міни 
може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої 
вартості. 

Свої особливості має визначення моменту набуття права власності на 
отримані за договором міни товари. 

За загальним правилом, право власності у набувача майна за договором виникає з 
моменту передання майна (ст. 334 ЦК України). 

Визначення моменту набуття права власності на майно має велике юридичне 
значення, адже саме з цього моменту власник майна може ним розпоряджатися (ст. 319 ЦК 
України), несе тягар його утримання (ст. 322 ЦК України) та ризик випадкового знищення 
чи випадкового пошкодження (псування) (ст. 323 ЦК України) тощо. 

Особливість виникнення права власності на обмінювані товари за договором міни 
полягає в тому, що воно переходить до сторін одночасно після виконання зобов'язань щодо 
передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 4 
ст. 715 ЦК України). Тобто ЦК України передбачає одночасність виникнення права власності 
на обмінювані товари в обох сторін після останньої за часом передачі товару, незалежно від 
того, хто отримав товар у своє розпорядження раніше. 

Відповідно до частин 3,4 ст. 334 ЦК України, певними особливостями 
характеризується момент виникнення права власності на майно за договором 
міни, який підлягає нотаріальному посвідченню, та на нерухоме майно, 
права на яке підлягають державній реєстрації. Так, право власності на майно за 
договором міни, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту 
такого посвідчення або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання 
договору, не посвідченого нотаріально, дійсним. Якщо ж за договором міни передаються 
права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, право власності у набувача 
виникає з дня такої реєстрації відповідно до закону. 

Цивільне законодавство не містить спеціальних норм щодо фори и договору міни. 
Таким чином, договір міни може бути укладений в будь-якій формі, яка не заборонена 
законом, з урахуванням загальних правил щодо форми правочинів, визначених статтями 
205-210 ЦК України. 

Водночас застосування аналогічних правових норм, що регулюють відносини купівлі-
продажу, до форми договору міни дає підстави для висновку, що договір міни земельної 
ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого 
нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, 
крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі (ст. 657 ЦК 
України). 



 

2.Загальна характеристика договору дарування. 

 

Відчуження майна не завжди відбувається на платних засадах. Відносини, що виникають 

при безоплатному переданні майна у власність іншій особі, опосередковуються, зокрема, 

договором дарування. 

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати 

в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність (ч. 1 ст. 

717 ЦК України). 

Законодавець виділяє кілька видів договору дарування: 

1) договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому (ст. 723, 724 ЦК 

України); 

2) договір дарування з обов'язком обдаровуваного на користь третьої особи (ст. 725, 726 ЦК 

України); 

3) договір про пожертву (ст. 729, 730 ЦК України). 

За своїми юридичними ознаками договір дарування є реальним (крім такого його виду як 

договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому), оскільки права та обов'язки 

виникають у сторін з моменту прийняття дарунка обдаровуваним, двостороннім (обов'язки 

покладаються на обох сторін) і безвідплатним (немає зустрічного задоволення з боку 

обдаровуваного). 

Двосторонній характер цього договору має свої особливості, оскільки обов'язки у 

дарувальника, за винятком договору дарування з обов'язком обдаровуваного на користь третьої 

особи та договору про пожертву, виникають лише у випадку наявності у дарунка певних 

недоліків або особливих властивостей, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна 

обдаровуваного або інших осіб. У обдаровуваного ж обов'язок виникне лише у разі пред'явлення 

дарувальником вимоги про розірвання договору. Отже, виходить, що в деяких випадках за цим 

договором може взагалі не виникати обов'язків у його сторін. Але оскільки у цьому параграфі 

характеризуються всі договори дарування у сукупності, а зазначені обов'язки у сторін можуть 

виникнути, то і договір дарування слід вважати двостороннім. 

Окремо необхідно зупинитися на безвідплатності договору дарування. Цей правочин у 

будь-якому разі не повинен містити умов про надання зустрічного задоволення. У ч. 2 ст. 717 ЦК 

України підкреслюється: договір, який встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити на користь 

дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування. 

Слід мати на увазі, що сплата обдаровуваним умовної або символічної суми за дарунок, що 

часто зустрічається у побуті (наприклад, дрібних монет при даруванні тварин, ножів), не робить 

цей договір відплатним. При цьому важливе значення має усвідомлення сторонами того факту, 

що надання зустрічного майнового задоволення є саме даниною традиції та не виконує ролі 

компенсації за отримане майно. За відсутності усвідомлення умовності й символічного характеру 

надання з боку обдаровуваного і, навпаки, спрямування волі сторін саме на компенсацію дарунка 

їх правовідносини не можуть розглядатися як договір дарування, навіть якщо зустрічне надання 

є явно не еквівалентним отриманому дарунку. 

Сторонами договору дарування є дарувальник і обдаровуваний. Ними можуть бути фізичні 

та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим і територіальна громада (ч. 1 

ст. 720 ЦК України). 

На сторони договору дарування, як і сторони будь-якого цивільно-правового договору, 

поширюються загальні вимоги щодо обсягу їх дієздатності (статті 31, 32, 37, 41 ЦК України), 

заборони щодо можливості надання згоди на здійснення правочину піклувальником (ст. 70 ЦК 

України), вимоги щодо необхідності отримання дозволу органу опіки та піклування на вчинення 

деяких правочинів (ст. 71 ЦК України). Крім того, законодавець встановлює додаткові 

обмеження стосовно можливості укладення цього договору. 

+Так, батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей, підопічних (ч. 

2 ст. 68, ч. 2 ст. 720 ЦК України). Однак опікун, його дружина, чоловік та близькі родичі (батьки, 



діти, брати, сестри) можуть передавати майно підопічному у власність за договором дарування, 

а піклувальник може дати згоду на дарування своєю дружиною (своїм чоловіком) або своїми 

близькими родичами майна підопічному (ч. 1 ст. 68, ч. 1 ст. 70 ЦК України). Цим законодавець 

захищає інтереси малолітніх, неповнолітніх і недієздатних осіб, оскільки особливістю договору 

дарування є зменшення майна дарувальника без надання відповідної компенсації.  

Відповідно до ч. 2 ст. 720 ЦК України підприємницькі товариства можуть укладати договір 

дарування між собою, лише якщо право здійснювати дарування прямо встановлено установчим 

документом дарувальника (це положення не поширюється на право юридичної особи укладати 

договір пожертви). 

Договір дарування від імені дарувальника може укласти його представник. При цьому у 

дорученні на укладення такого договору обов'язково потрібно зазначити ім'я обдаровуваного, 

оскільки в іншому випадку воно є нікчемним. 

Предметом договору дарування (дарунком) можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші й 

цінні папери, нерухомі речі, а також майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть 

виникнути у нього в майбутньому (ст. 718 ЦК України). 

Однак слід мати на увазі, що дарування речей, обмежених у цивільному обігу (наприклад, 

вогнепальної зброї, пам'яток історії та культури), не повинно порушувати їх спеціального 

правового режиму. Не можна дарувати майнові права, які нерозривно пов'язані з особою їх 

володільця (право одержання аліментів, пенсії тощо). Деякі майнові права (наприклад, сервітути) 

не можуть бути предметом самостійного відчуження, тобто їх не можна передавати окремо від 

речі, яку вони обслуговують. 

Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття (ч. 1 ст. 722 

ЦК України). При цьому, якщо дарунок направлено обдаровуваному без його попередньої згоди 

і обдаровуваний негайно не заявить про відмову від його прийняття, дарунок вважається 

прийнятим. Також прийняттям дарунка є прийняття обдаровуваним документів, що посвідчують 

право власності на річ, інших документів, які посвідчують належність дарувальникові предмета 

договору, або символів речі (ключів, макетів тощо). 

Форма договору дарування предметів особистого користування та побутового призначення 

може бути усною. 

Договір дарування майнового права та договір дарування з обов'язком передати дарунок у 

майбутньому обов'язково мають бути укладеними у письмовій формі, при недодержанні якої 

вони є нікчемними. 

Дарування рухомої речі, яка має особливу цінність, також підлягає письмовому 

оформленню. Передання такої речі за усним договором є правомірним тільки у випадку, якщо 

суд не встановить, що обдаровуваний заволодів нею незаконно. 

Договори дарування нерухомої речі та валютних цінностей на суму, яка перевищує 

п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, укладаються 

обов'язково у письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню. 

Основною ознакою, за якою договір дарування відмежовується від інших цивільно-

правових договорів, спрямованих на передання права власності, є його безвідплатність. 

Проте окремо необхідно зупинитися на відмінностях договору дарування від договору 

ренти. Відповідно до ч. 2 ст. 734 ЦК України, якщо договором ренти встановлено, що одержувач 

ренти передає майно у власність платника ренти безоплатно, до відносин сторін щодо передання 

майна застосовуються положення про договір дарування. Однак у такому випадку договір ренти 

по своїй суті не стає договором дарування. У договорі ренти "безоплатність" при відчуженні 

майна означає відсутність зустрічного задоволення з боку платника ренти лише у момент 

передання йому майна. Виконання договору ренти обумовлює отримання одержувачем ренти зу-

стрічного майнового задоволення у вигляді ренти, що йому сплачується, й означає, на відміну від 

дарування, відплатність цього договору. 

Права та обов'язки сторін за договором дарування. Дарувальник зобов'язаний: 



1) повідомити обдаровуваному про відомі недоліки речі, що є дарунком, або її особливі 

властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна обдаровуваного або інших 

осіб (ч. 1 ст. 721 ЦК України); 

2) відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров'я або смертю в результаті володіння чи користування дарунком, якщо він не повідомив 

обдаровуваного про відомі йому недоліки або особливі властивості подарованої речі (ч. 2 ст. 721 

ЦК України). Отже, обов'язок відшкодувати завдану шкоду покладається на дарувальника за 

наявності таких умов у сукупності: 

- зазначена шкода була завдана саме внаслідок недоліків чи особливих властивостей 

дарунка; 

- дарувальнику було відомо про недоліки чи особливі властивості його дарунка, через які 

обдаровуваному або іншим особам було завдану шкоду; 

- дарувальник не повідомив обдаровуваного про вказані недоліки чи особливі властивості 

дарунка.  

Дарувальник має право: 

1) доручити укласти договір дарування представнику (ч. 4 ст. 720 ЦК України); 

2) відмовитися від договору дарування до вручення речі обдаровуваному, якщо вона 

передана підприємству, організації транспорту, зв'язку або іншій особі для вручення 

обдаровуваному (ч. 2 ст. 722 ЦК України); 

3) вимагати розірвання договору дарування у встановлених законом випадках (ст. 726, 727 

ЦК України). 

За загальним правилом, на обдаровуваного покладається лише обов'язок повернути дарунок 

у натурі (якщо він є збереженим) у разі розірвання договору дарування (ч. 5 ст. 727 ЦК України). 

Йому також надаються відповідні до обов'язків дарувальника права. 

Розірвання договору дарування. Вимагати розірвання договору дарування дарувальник має 

право лише у випадку, коли на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим, і при цьому 

обдаровуваний: 

1) умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, 

дружини (чоловіка) або дітей. Додатковою обов'язковою умовою для розірвання договору 

дарування у такому разі є те, що предметом договору дарування є нерухомі речі чи інше особливо 

цінне майно; 

2) створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику 

немайнову цінність (наприклад, у дарувальника з предметом договору дарування пов'язані 

спогади про певні події); 

3) недбало ставиться до речі, що становить історичну, наукову, культурну цінність, 

внаслідок чого ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена. 

Крім дарувальника, право вимагати розірвання договору дарування мають його спадкоємці, 

якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника. 

До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в один рік. 

Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому 

Договором дарування може бути встановлений обов'язок дарувальника передати дарунок 

обдаровуваному в майбутньому через певний строк (у певний термін) або у разі настання 

відкладальної обставини (ч. 1 ст. 723 ЦК України). 

Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому є консенсуальним, 

оскільки момент його укладення не співпадає з моментом передання предмету договору 

обдаровуваному. 

Такий договір, як уже зазначалося, обов'язково повинен бути укладений у письмовій формі.  

Із моментом передання дарунку обдаровуваному пов'язані відповідні права сторін, тому у 

договорі необхідно зазначити, коли дарувальник має виконати свій обов'язок: 

1) через певний строк, 

2) у певний термін або 



3) у разі настання конкретної відкладальної обставини (наприклад, народження дитини, 

вступ до вищого навчального закладу). 

За цим договором, крім покладення додаткового обов'язку на дарувальника (передати 

дарунок у майбутньому), сторонам надаються додаткові, порівняно з іншими договорами 

дарування, права. 

Так, дарувальник має право відмовитися від передання дарунка у майбутньому, якщо після 

укладення договору його майновий стан істотно погіршився (ч. 1 ст. 724 ЦК України). 

Обдаровуваний має право: 

1) вимагати від дарувальника. передання дарунка або відшкодування його вартості у разі 

настання строку (терміну) або відкладальної обставини, встановлених договором (ч. 2 ст. 723 ЦК 

України); 

2) відмовитися від такого договору дарування у будь-який час до прийняття дарунка (ч. 2 

ст. 724 ЦК України). 

Якщо дарувальник або обдаровуваний помре до настання строку (терміну) або 

відкладальної обставини, встановленої договором дарування з обов'язком передати дарунок у 

майбутньому, то такий договір припиняється (ч. З ст. 723 ЦК України). Однак, потрібно мати на 

увазі, що смерть дарувальника або обдаровуваного вже після настання визначених договором 

строку (терміну) або відкладальної обставини не припиняє дії договору дарування з обов'язком 

передати дарунок у майбутньому. 

Відповідно до ч. 1 ст. 725 ЦК України договором дарування може бути встановлений 

обов'язок обдаровуваного вчинити певну дію майнового характеру на користь третьої 

особи або утриматися від її вчинення (передати грошову суму чи інше майно у власність, ви-

плачувати грошову ренту, надати право довічного користування дарунком чи його частиною, не 

пред'являти вимог до третьої особи про виселення тощо). 

Слід мати на увазі, що покладення такого обов'язку на обдаровуваного не може вважатися 

зустрічним задоволенням дарувальника, а отже, не скасовує безоплатності договору дарування. 

Основними особливостями договору дарування з обов'язком обдаровуваного на користь 

третьої особи є такі: 

1) до суб'єктів такого договору дарування, крім сторін, належить також третя особа, 

стосовно якої на обдаровуваного покладено певний обов'язок; 

2) суб'єктам договору надаються додаткові права, пов'язані з виконанням обов'язку 

обдаровуваним. 

Так, дарувальник має право вимагати від обдаровуваного виконання покладеного на нього 

обов'язку на користь третьої особи. 

У разі смерті дарувальника, оголошення його померлим, визнання безвісно відсутнім чи 

недієздатним це право переходить до третьої особи, на користь якої у договорі встановлений 

обов'язок обдаровуваного (ч. 2 ст. 725 ЦК України); 

3) визначається додаткова підстава для розірвання такого договору дарування: дарувальник 

має право вимагати розірвання договору і повернення дарунка у разі порушення обдаровуваним 

обов'язку на користь третьої особи. При цьому, на відміну від інших договорів дарування, якщо 

повернення дарунка є неможливим, дарувальник має право вимагати відшкодування його 

вартості. 

Згідно статті 727 Цивільного кодексу України договір дарування на вимогу 

дарувальника може бути розірваний лише у таких випадках: 

1. Якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров’я, власності 

дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей. Якщо обдаровуваний вчинив умисне 

вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору 

дарування; 

2. Якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для 

дарувальника велику немайнову цінність; 

3. Якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну 

цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена; 



4. Якщо на момент пред’явлення вимоги дарунок є збереженим. 

У разі розірвання договору дарування обдаровуваний зобов’язаний повернути дарунок у 

натурі. 

Слід враховувати, що у випадках, встановлених даною статтею, право на розірвання 

договору виникає лише з певних моментів, а саме: з моменту набрання законної сили 

обвинувальним вироком суду; з моменту вчинення дій обдаровуваного, що створюють загрозу 

безповоротної втрати дарунка; з моменту вчинення дій чи допущення бездіяльності 

обдаровуваним, які свідчать про недбале ставлення до дарунка, що становить історичну, наукову 

або культурну цінність. 

Розірвати договір дарування дарувальник вправі лише за умови наявності дарунка у натурі, 

тобто коли дарунок на момент пред’явлення такої вимоги є збереженим. Збереження дарунка 

передбачає знаходження його у власності обдарованого у стані, що відповідає його призначенню. 

Тому предмет договору дарування повинен бути річчю індивідуально визначеною, 

неспоживчою, відповідної цінності для дарувальника. При розірванні договору дарування 

дарунок повертається дарувальнику у тому вигляді, в якому він існує на момент розірвання 

договору. Отримані обдаровуваним продукція, плоди та доходи від речі, що є предметом 

договору дарування, залишаються у нього. У випадку відсутності дарунка (його знищення, 

відчуження третім особам тощо), ні вимога про розірвання правочину, ні вимога про повернення 

дарунка, пред’являтись не можуть. 

Однією з особливостей договору дарування є строк позовної давності, який встановлюється 

тривалістю в один рік.  Протягом цього строку не лише дарувальник чи обдарований, а і будь-

яка особа, якщо її інтереси порушені укладенням договору дарування може звернутися до суду. 

Отже, розірвання договору дарування є правовою підставою припинення права власності 

на дарунок у обдаровуваного, тобто він зобов’язаний повернути дарувальнику річ, що є 

предметом договору, у натурі з урахуванням можливого природного зносу за період її 

перебування в обдаровуваного. Це означає, що обдаровуваний не може запропонувати 

дарувальникові грошову компенсацію замість дарунка або відшкодувати вартість дарунка, 

залишаючи його у себе. Таким чином подарована річ підлягає поверненню, незалежно від того, 

в якому стані вона перебуває. При цьому, дарувальник не має права відмовитись від прийняття 

такої речі з мотивів втрати нею цільового призначення або істотного погіршення. Крім того, 

дарувальник не вправі вимагати відшкодування завданих збитків або моральної шкоди. 

Законодавством, також не передбачено можливості відшкодування витрат обдаровуваному на 

утримання дарунка, на його поліпшення, у зв’язку із розірванням договору дарування із 

зазначених вище підстав. 

 

3.Поняття «договір пожертви». 

Договір пожертви не є досить розповсюдженою нотаріальною дією, але інколи саме він є 

тим правовим механізмом, який може врегулювати майнові відносини між певними суб’єктами. 

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначає благодійну 

пожертву як безоплатну передачу благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у 

власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної 

діяльності, відповідно до цього Закону. 

За своєю юридичною суттю договір пожертви є різновидом договору дарування, про що 

прямо зазначається в ст. 729 Цивільного кодексу України (далі — ЦК). Проте в зазначених 

правочинах є дійсно багато спільних рис, а є й багато відмінностей, наслідком чого 

є відокремлення договору пожертви в окремий вид цивільно-правових угод. Відмінність 

пожертви від дарунку вбачається в тому, що вона спрямована на досягнення конкретної 

мети. Кошти, які передаються при укладенні договору пожертви, мають бути використані за 

певним призначенням, наприклад, на лікування фізичної особи або для побудови церкви. За 

відсутності такої умови пожертвування вважається звичайним даруванням. 

Так, за визначенням ЦК, пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема 

грошей та цінних паперів, для досягнення певної, наперед обумовленої мети. Отже, на відміну 



від звичайного договору дарування предметом пожертви не можуть бути майнові права. У решті 

цивільне законодавство не містить будь-яких обмежень відносно майна або речей, які можуть 

бути предметом пожертви. Найчастіше в нотаріальній практиці зустрічаються договори 

пожертви нерухомого майна, і вже рідше транспортних засобів та грошей. 

Залежно від предмета договору пожертви варіюються і форми таких договорів, як це 

передбачено ст. 719 ЦК: 

 договір пожертви предметів особистого використання і побутового призначення може бути 

укладений усно;  

 договір пожертви нерухомої речі укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному 

посвідченню;  

 договір пожертви з обов’язком передати подарунок в майбутньому укладається в письмовій 

формі;  

 договір пожертви рухомих речей, які мають особливу цінність, укладається у письмовій 

формі;  

 договір пожертви валютних цінностей на суму, що перевищує 50-кратний розмір 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, укладається в письмовій формі і підлягає 

нотаріальному посвідченню. 

Сторонами у договорі пожертви можуть бути фізичні та юридичні особи, держава 

Україна, Автономна Республіка Крим та територіальні громади. Отже, суб’єктний склад при 

договорі пожертви по суті такий же, як і при договорі дарування: Пожертвувач (Дарувальник) 

і Обдаровуваний. Умовою при укладанні договорів пожертви має бути дієздатність сторін. Окрім 

того, п. 2 ст. 720 Цивільного кодексу України закріплює додаткову гарантію захисту осіб, які 

перебувають під опікою або не досягли віку для повного рівня дієздатності - батьки 

(усиновлювачі), опікуни не мають права жертвувати майно дітей та підопічних.  
При посвідченні договору пожертви нотаріус за загальними правилами посвідчення 

правочинів має здійснити перевірку дієздатності та правоздатності сторін правочину. При 

перевірці цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи нотаріус зобов’язаний 

ознайомитися з установчими документами, перевірити належну реєстрацію в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. ЦК прямо не передбачає 

право юридичної особи на укладення договору дарування майна, окрім як його різновиду — 

пожертви. У такому випадку обов’язково треба звернути увагу на мету діяльності юридичної 

особи, а також на повноваження керівника. Так, на мою думку, доцільно отримати заяву, в якій 

би керівник стверджував, що має безспірні повноваження на укладення такого типу договорів, 

його дії є правомочними, не суперечать меті діяльності юридичної особи, та прямо передбачені 

статутом, або ж рішення (протокол) іншого керівного органу, який за установчими документами 

має право розпоряджатися майном юридичної особи. 

Під час посвідчення правочинів нотаріус встановлює особу учасників цивільних відносин, 

які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, а також дійсні наміри кожної сторони та відсутність 

у них заперечень щодо кожної умови правочину. Встановлення дійсних намірів кожного 

учасника правочину здійснюється шляхом встановлення нотаріусом однакового розуміння 

сторонами значення, умов правочину та його правових наслідків для кожної зі сторін. 

Стаття 730 Цивільного кодексу України визначає право  пожертвувача здійснювати 

контроль за використанням пожертви відповідно до мети, встановленої договором про пожертву. 

Якщо використання пожертви за призначенням виявилося неможливим – подальше 

використання її за іншим призначенням дозволяється лише за згодою пожертвувача, а в разі його 

смерті (чи ліквідації, якщо пожертвувач є юридичною особою) – за рішенням суду. 

Також пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання договору 

про пожертву, якщо вона використовується не за призначенням. До договору пожертви 

застосовуються норми законодавства про договір дарування, якщо інше не встановлено законом. 

На вимогу про розірвання договору пожертви застосовується позовна давність в один рік.           

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15


 Договір пожертви вважається укладеним з моменту прийняття пожертви. Якщо, 

наприклад, мова йде про грошові кошти, то даним моментом визначають фактичне надходження 

пожертви на банківський рахунок приймача пожертви. 

Право власності приймача пожертви на пожертву виникає з моменту її прийняття, тобто з 

того часу, коли приймач пожертви будь-якими діями підтвердить свою згоду. Приймач пожертви 

може відмовитись від пожертви, що має бути йому передана на підставі договору з обов'язком 

передати пожертву у майбутньому, але тільки до прийняття пожертви. 

Договори пожертви не підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню на підставі 

ч.3 ст. 729 Цивільного Кодексу України та ч.2 пункту 1 статті 6 Закону України «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації», але варто пам'ятати про те, що в такому договорі чітко 

вказується мета, на яку жертвуються валютні цінності. 

Підстави для розірвання договору дарування (пожертви): 

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи 

іншого особливо цінного майна, якщо обдарований умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, 

власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей. 

Якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника 

мають право вимагати розірвання договору дарування. 

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо обдаровуваний 

створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову 

цінність. 

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо внаслідок 

недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути 

знищена або істотно пошкоджена. 

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент 

пред'явлення вимоги дарунок є збереженим. 

У разі розірвання договору дарування (пожертви) дарувальнику повертається дарунок у 

натурі. 

На вимогу про розірвання договору дарування (пожертви) застосовується позовна давність 

в один рік. 
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