
Тема лекції 24. Договір доручення, договір комісії, управління майном 

План 

1. Поняття та юридична характеристика договору доручення. 

2. Загальні засади договору комісії. 

3. Поняття та характеристика договору управління майном. 

 

Самостійна робота 

1. Наслідки припинення договору доручення. 

 

1. Поняття та юридична характеристика договору доручення. 

Все більшого поширення набуває таке явище, як делегування повноважень з укладанням 

договору доручення та підписанням довіреності в цивільному обороті.   

За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок 

другої сторони (довірителя) певні юридичні дії (ст. 1000 Цивільного кодексу України від 16.01.03 р. 

№ 435-IV (далі – ЦК). 

Договір доручення укладається здебільшого для одержання певної плати, пред'явлення 

претензій, наданні товару тощо. 

Договір доручення є консенсуальним (вважається укладеним з моменту досягнення згоди 

сторонами щодо всіх істотних умов), двостороннім (права та обов'язки виникають в обох сторін), а 

також може бути як відплатним, так і безвідплатним.  

Крім того, цей договір є фідуціарним, тобто заснованим на взаємній особистій довірі сторін, 

оскільки довіритель не може постійно контролювати дії свого повіреного, але автоматично стає 

стороною правочинів, які той укладає. Проте у випадках, коли повіреним є комерційний представник, 

тобто особа, яка постійно і самостійно виступає представником підприємців при укладенні ними 

договорів у сфері підприємницької діяльності (ч. 1 ст. 243 ЦК України), відносини за договором 

доручення будуються в першу чергу на відплатності, а тому позбавлені особливої довірчості та 

взаємної прихильності сторін. Фідуціарність договору доручення підтверджується, зокрема, умовами 

про необхідність особистого виконання повіреним покладених на нього обов'язків, про недопущення 

правонаступництва зобов'язань сторін цього договору тощо. 

Сторонами цього договору є довіритель і повірений, якими можуть бути як фізичні, так і 

юридичні особи. Ними можуть бути фізичні та юридичні особи. До фізичних осіб - як до довірителів 

так і до повірених - висуваються вимоги щодо їхньої повної дієздатності. 

Довірителем є особа, яка доручає повіреному виконати юридичні дії від її імені та за її рахунок. 

Повірений - це особа, яка зобов'язується вчинити від імені та за рахунок довірителя певні 

юридичні дії. 

При комерційному представництві повіреним може бути громадянка- підприємець або 

комерційна організація, тобто суб’єкти підприємниць: діяльності. 

Зміст доручення - чітко визначені юридичні дії, що їх належить вчинити повіреному. Дії мають 

бути правомірними, конкретними та здійсненними. 

Строк договору доручення визначається характером доручення та мок встановлюватися точною 

календарною датою чи проміжком часу, протягом якого воно має бути виконане. Сірок його дії 

залежить від строку дії довіреності чи іншого документа, що підтверджує правомочності повіреного, 

не може його перевищувати. 

Обов’язки повіреного: 

•   вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення (ч. 1 а 1004 ЦК України); 

•   особисто виконати дане йому доручення (ч. 1 ст. 1005 ЦК України), 

•  повідомляти довірителеві на його вимоіу всі відомості про хід виконання його доручення (ст. 

1006 ЦК України); 

  після виконання доручення чи в разі припинення договору до його виконання негайно 

повернути довірителеві довіреність, строк ям: не закінчився, та надати звіт про виконання доручення 

й виправдні документи, якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення (ст. 1006 

ЦК України); 

•  негайно передати довірителеві все одержане у зв’язку з виконанню доручення (ст. 1006 ЦК 

України). 

Договір доручення укладається в простій письмовій формі.  



Для того,  щоб він  вважався  укладеним,  сторонам  необхідно зазначити  в  ньому всі істотні 

умови,  передбачені для цього виду  договорів.  Це правило іноді порушують.  І як наслідок -  визнання  

судом  договору  неукладеним і неможливість отримати винагороду за  ним.  

Істотні (обов'язкові) умови договору доручення   

1. Істотною умовою договору доручення предмет договору доручення, а саме  певні юридичні 

дії повіреного.  

Юридичні дії, які є предметом договору доручення, пов'язані з укладанням повіреним 

правочинів, що створюють, змінюють, припиняють цивільні права та обов'язки безпосередньо 

довірителя. Сам повірений за такими правочинами стороною не стає, жодних прав та обов'язків не 

набуває. Зокрема, коли повірений у межах наданих повноважень від імені довірителя укладає договір 

із третьою особою, відповідні права й обов'язки виникають безпосередньо у довірителя і третьої особи 

як сторін договору. Проте якщо повірений вчинить правочин з перевищенням наданих йому 

довірителем повноважень, то такий правочин буде створювати, змінювати або припиняти цивільні 

права та обов'язки для довірителя лише у разі наступного схвалення останнім цих дій. 

Предмет договору - вчинення юридичних дій, пов’язаних із наданням нематеріальних 

посередницьких послуг (підписання документів, вчинення правочинів, приймання товарів і робіт, 

організація та ведення претензійно, роботи). 

Таким чином,  для  того  щоб   уникнути   визнання   договору неукладеним, сторонам обов'язково 

треба конкретизувати ті дії, які повірений виконуватиме від імені й за рахунок довірителя.  Слід не 

допускати  вживання  у  договорі фраз на кшталт "повірений укладає  

від імені й за рахунок довірителя угоди" без позначення угод,  які укладає повірений, та інших 

подібних до неї.  

У ст.1003  ЦК  України  зазначено,  що в договорі доручення або у  виданій  довіреності  мають  

бути  чітко визначені  юридичні  дії,  які  належить вчинити повіреному.  Вони мають бути 

правомірними, конкретними та здійсненними.  

2. Оплата доручення. У разі  коли  договором   або   законом  передбачено   плату повіреному   

за   виконання   доручення,  довіритель  зобов'язаний оплатити виконану повіреним роботу (ст.387 ЦК 

України, п.1 ст.1002  нового  ЦК  України.  У чинному ЦК України існує архаїчна  норма,  згідно  з  

якою  громадяни  не можуть отримувати винагороду за виконання договору доручення, крім випадків,  

прямо передбачених  законом.  Ця  норма,  звичайно,  не потрапила до нового ЦК України.  

У проекті ЦК України,  крім усього іншого, є нововведення, що  стосується оплати робіт 

повіреного, якщо в договорі не встановлено її розмір або порядок виплати.  У цьому випадку повірений 

все-таки зможе претендувати на винагороду.  При цьому її має бути виплачено після виконання 

доручення відповідно  до  звичайних  цін  на  такі послуги.  На  наш  погляд,  ці  положення 

застосовуватимуться лише тоді,  коли  сторони  обумовлять,   що   повіреному   виплачується 

винагорода,  але  не  зазначать  її  розмір або передбачать розмір винагороди,  але не визначать порядок  

її  виплати.  У  разі  коли сторони   не  встановлять,   що  довіритель  виплачує  повіреному винагороду, 

ці норми не застосовуватимуться.  

   3.У випадку, коли договором доручення встановлено виключне право повіреного на вчинення 

від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених договором, сторони 

можуть встановити строк дії такого доручення та (або) територію, у межах якої є чинним виключне 

право. Крім того, будь-яким договором доручення може бути визначений строк, протягом якого 

повірений має право діяти від імені довірителя (частина друга статті 1000 ЦК України). 

4. Інші умови договору доручення. Сторони можуть   обумовити   в   договорі   виняткове   право 

повіреного  на вчинення від імені й за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій,  

передбачених договором,  а також визначити територію,  в межах якої воно є дійсним. У договорі 

доручення може бути встановлено строк,  протягом якого повірений може  діяти  від імені довірителя,  

а також строк дійсності виняткового права.  Про таку можливість прямо зазначено в ст.  1000-1001 

нового ЦК України.  Однак і зараз, до набрання чинності новим ЦК України, сторони можуть 

домовитися в договорі про викладені умови.  

Договір доручення припиняється на загальних підставах припинення договору (наприклад, 

виконанням, проведеним належним чином), а також у разі: 

 відмови довірителя або повіреного від договору; 

 визнання довірителя або повіреного недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або 

визнання безвісно відсутнім; 
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 смерті довірителя або повіреного; 

Припинення договору на таких підставах не звільняє сторони від покладених на них окремих 

обов'язків. Довіритель або повірений мають право відмовитися від договору в будь-який час. Відмова 

від права на відмову від договору є нікчемною. Оскільки відмова від договору є правомірною дією, то, 

за загальним правилом, це не є підставою для відшкодування збитків, завданих припиненням 

договору. Винятки передбачено тільки для двох випадків: 

 у разі припинення договору довірителем чи повіреним, за яким повірений діяв як комерційний 

представник; 

 якщо повірений відмовляється від договоруза таких умов, коли довіритель позбавлений 

можливості інакше забезпечити свої інтереси. 

Інколи договір припиняється до того, як доручення було повністю виконане. У таких випадках 

довіритель повинен відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення, а якщо 

повіреному належить плата, - також виплатити йому плату пропорційно виконаній ним роботі. Це 

положення не застосовується до виконання повіреним доручення після того, як він довідався або міг 

довідатися про припинення договору (стаття 1009 ЦК України). 

 

2. Загальні засади договору комісії. 

У цивільному праві існує ряд договорів, які мають спільні риси з договором доручення. 

 Наприклад, договір комісії. 

Відповідно до ст. 1011 Цивільного кодексу України від 16.01.03 р. № 435-IV (далі – ЦК) за 

договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) 

за плату вчинити один або декілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.  

Договір комісії схожий на договір доручення, істотна відмінність — за договором комісії 

посередник діє від свого імені, а в договорі доручення повірений діє від імені довірителя. 

Юридична характеристика договору: 

  двосторонній; 

  консенсуальный; 

  відплатний. 

Можна виділити наступні ознаки договору комісії: 

а) є різновидом договорів про надання послуг; 

б) є особистим; 

в) може бути строковим або безстроковим 

Договір комісії укладається в простій письмовій формі (з урахуванням ст. 208 ЦК) (див. зразок 1 

у кінці консультації). Нотаріальне посвідчення в цьому випадку не потрібне, але при бажанні сторони 

можуть засвідчити договір у нотаріуса.  

Сторонами договору можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Комітент - особа, фізична чи 

юридична, на користь якої укладаються зазначені в договорі комісії правочини. 

Комісіонер - особа, фізична або юридична, яка здійснює зазначені в договорі правочини від 

власного імені. 

Комісіонер за згодою комітента має право укласти договір субкомісіїз третьою особою 

(субкомісіонером), залишаючись відповідальним за дії суб- комісіонера перед комітентом (ч. 1 ст. 1015 

ЦК України). 

При укладанні договорів із третіми особами комісіонер діє від свого імені, а не від імені 

комітента.  

Види договору комісії: 

1. Договір комісії на продаж товарів (за яким комісіонер зобов'язується продати майно, яке 

належить комітенту). При цьому кошти за продаж майна, отримані комісіонером, є власністю 

комітента. 

2. Договір комісії на купівлю товарів (за яким комісіонер зобов'язується придбати майно за 

дорученням і за рахунок коштів комітента, яке буде власністю комітента). 

Істотні умови договору Згідно зі ст. 180 ГК договір повинен містити такі істотні умови: 

 предмет договору;  

 ціну;  
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 строк дії. Незважаючи на те що ст. 1012 ЦК передбачено, що договір комісії може бути 

укладений на певний строк або без визначення строку, у нашому випадку пріоритет буде мати норма 

ГК, тому строк дії в договорі вказуємо.  

1. Предмет договору. Це посередницькі послуги з укладання визначених договором правочинів. 

Якщо предметом договору є купівля або продаж товарів, то істотною умовою договору буде 

визначення цього товару та його ціни (ч. 3 ст. 1012 ЦК).  

2. Ціна. Договір комісії є платним, тобто за надані послуги комісіонер отримує комісійну 

винагороду, розмір якої встановлюється договором. Якщо договір комісії не виконано із причин, що 

залежать від комітента, комісіонер має право на комісійну винагороду на загальних підставах. 

Рекомендуємо чітко вказати в договорі не тільки розмір комісійної винагороди, але й порядок її 

виплати комісіонеру.  

Розмір винагороди комісіонера можна встановити в договорі різними способами. Це може бути: 

відсоток від суми правочинів; тверда грошова сума; комбінована форма: тверда грошова сума та 

диференційований відсоток залежно від суми правочинів; різниця (або частина різниці) між ціною, 

призначеною комітентом, і ціною продажу товару (роботи, послуги) комісіонером. 

Порядок виплати винагороди комісіонеру також буває різний: 1) винагорода виплачується 

комітентом після затвердження звіту комісіонера; 2) комісіонер самостійно утримує винагороду з 

виручки, отриманої від правочинів. Важливий нюанс: якщо комісіонер здійснить операцію на більш 

вигідних умовах, ніж це визначено комітентом (наприклад, продасть продукцію комітента за більш 

високою в порівнянні із зазначеною в договорі ціною), додатково отримана вигода належить 

комітенту. Рекомендовано чітко прописати в договорі моменти, пов'язані з поверненням 

нереалізованого товару, прийнятого на комісію: строки, порядок, документи, які при цьому 

оформляються. До договору також можна включити умову про те, що комітенту заборонено укладати 

договір комісії із третіми особами. 

Зміст договору комісії становлять права й обов’язки сторін. 

Обов’язки комісіонера: 

  вчиняти правочини на умовах, найбільш вигідних для комітента, і відповідно до його вказівок. 

Якщо комісіонер вчинив правочин на умовах більш вигідних, аніж ті, що були визначені комітентом, 

то додатково одержана вигода належить останньому (ст. 1014 ЦК України); 

  виконати всі обов’язки та здійснити всі права, що випливають із пра- вочину, вчиненого ним 

із третьою особою. Він не відповідає перед комітентом за невиконання третьою особою договору, 

укладеного з нею його коштом, крім випадків, коли комісіонер був необачним при 

виборі цій особи чи поручився за виконання договору (делькоеде- ре) (ст. 1016 ЦК України); 

  зберігати майно комітента. Комісіонер відповідає перед ним за втрату, нестачу чи 

пошкодження майна комітента; 

  після вчинення правочину за дорученням комітента комісіонер має надати йому звіт і передати 

все одержане за договором комісії. Комітент, який має заперечення щодо звіту комісіонера, повинен 

повідомити його про це протягом 30 днів від дня отримання звіту. Якщо такі заперечення не надійдуть, 

то звіт вважається прийнятим- 

  коли це передбачено умовами договору, застрахувати майно коштом комітента. 

Комісіонер має право: 

  укласти договір субкомісп з третьою особою (субюомісіонером) (ст. 1015 ЦК України); 

  відступити від вказівок комітента, якщо цього вимагають його інтереси й комісіонер не міг 

попередньо запитати комітента чи не одержав у розумний строк відповіді на свій запит (ч. 1 ст. 1017 

ЦК України); 

  для забезпечення своїх вимог за договором комісії притримати річ, яка має бути передана 

комітентові (ч. 1 ст. 1019 ЦК України); 

  відраховували належні йому за договором суми від усіх грошових коштів, які надійшли до 

нього для комітента, якщо інші його кредитори не мають переважного перед ним права на задоволення 

своїх вимог із грошових коштів, що належать комітентові (ст. 1020 ЦК України); 

  на відшкодування витрат, зроблених ним у зв’язку з виконанням своїх обов’язків за договором 

комісії (ст. 1024 ЦК України). 

Обов’язки комітента: 

  забезпечити комісіонера усім необхідніш для виконання обов’язку 

перед третьою особою (ч. 1 ст. 1016 ЦК України); 



  прийняти від комісіонера виконання за договором комісії. При цьому він зобов’язаний 

прийняти від нього все належно виконане за договором комісії, а також ошянути майно, придбане для 

нього комісіонером, і негайно повідомити останнього про виявлені в цьому майні недоліки (ст. 1023 

ЦК України); 

  виплатити комісіонерові комісійну плату; 

  відшкодувати комісіонерові виграти, зроблені ним у зв’язку з виконанням його обов’язків за 

договором комісії, зокрема, у випадку, якщо комісіонер або субкомісіонер вжив усіх заходів щодо 

вчинення правочину, але не міг його вчинити за обставин, що від нього не залежали 

Припинення договору комісії 

Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише тоді, коли в договорі не 

встановлений строк. У такому разі він повинен повідомити комітента про відмову від договору не 

пізніїпе, ніж за 30 днів. 

Комітент має право відмовитися від договору комісії в будь-який час Яйцо договір укладено без 

визначення строку, то комітент повинен повідь мити комісіонера про відмову від договору не пізніше, 

ніж за ЗО днів. Урад відмови комітента від договору комісіонер має право на відшкодування ва- трат, 

зроблених ним у зв’язку з виконанням договору. 

 

3. Поняття та характеристика договору управління майном. 

Правовідносини за договором управління майном регулюються гл. 70 ЦК, а саме ст. 1029–1045. 

За договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні 

(управителеві) на визначений строк майно в управління, а управитель зобов’язується за плату 

здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної 

ним особи (вигодонабувача) (ч. 1 ст. 1029 ЦК).  

За характеристикою та своєю суттю такий договір є:  

двостороннім – права та обов’язки виникають у двох сторін одночасно;  

реальним – уважається укладеним із моменту передачі майна управителю;  

відплатним – управління майном здійснюється за винагороду;  

каузальним – договір не матиме юридичної сили, якщо він не спрямований на досягнення 

визначеної мети. У даному випадку мета – добросовісне управління майном. 

Сторони договору управління майном: 

  установник управління - власник майна чи, згідно з законодавством, інші особи (наприклад, 

орган опіки та піклування) (ст. 1032 ЦК України); 

  управитель - фізична або юридична особа, котра є суб’ єктом підприємницької діяльності, 

пов’язаної зі здійсненням управління майно забезпеченням підтримання його в належному стані й 

отриманнях прибутку. Управителем не може бути орган державної влади, оргав влади Автономної 

Республіки Крим або орган місцевого самоврі- дування, якщо інше не встановлено законом, 

управитель діє без довіреності. Управитель, якщо це визначено договором, є довірчим власником 

майна, яким він володіє, користується та розпоряджаємся відповідно до закону й договору управління 

майном. Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності д: управителя на 

майно, передане в управління (ст. 1033 ЦК України). 

  вигодонабувач - особа, котра має право набувати вигоди від майна, переданого в управління. 

Він не може бути управителем (я 2 ст. 1034 ЦК України). 

Істотними умовами договору управління майном є (ст. 1035, 1036 ЦК; ст. 180 ГК):  

1) предмет договору (майно, що передається в управління);  

2) розмір та форма плати за управління;  

3) строк дії договору. Нагадаємо, що істотними можуть бути й інші умови, щодо яких на вимогу 

однієї зі сторін має бути досягнуто згоди (ч. 2 ст. 180 ГК).  

1. Предмет договору Предметом договору можуть бути (ч. 1 ст. 1030 ЦК): підприємство як 

єдиний майновий комплекс; цінні папери; нерухома річ; майнові права; інше майно. 

В управління може передаватися майно, яке перебуває у приватній, державній або комунальній 

власності. Також можна передати майно, що перебуває у заставі (ч. 1 ст. 1039 ЦК). Не можуть бути 

предметом договору кошти, окрім випадків, коли право управління ними прямо встановлене 

законодавством (ч. 2 ст. 1030 ЦК). Наприклад, за наявності достатніх підстав суд за заявою батьків 

обмежує право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися стипендією або іншими доходами. 

Право управління коштами до досягнення повноліття особи надається її батькам (ч. 5 ст. 32 ЦК). 



2. Розмір та форма плати за управління Загалом управитель має право отримувати плату за 

свою роботу, розмір якої вказується у договорі, а також на відшкодування витрат, здійснених у зв’язку 

з управлінням (ч. 1 ст. 1042 ЦК). Тобто в будь-якому разі управління не здійснюється безплатно. Крім 

того, у договорі можна передбачити право управителя самостійно утримувати належні йому 

відрахування безпосередньо з доходів від використання майна. 

Форма винагороди може бути різною, зокрема: відсотки від доходів, отриманих унаслідок 

управління майном; стала грошова сума, яка сплачується щомісяця або наприкінці управління; 

натуральна форма, якщо вигода від використання виражена в натурі; змішана форма виплати. 

Рекомендуємо чітко прописувати в договорі розмір винагороди управителя, її форму, порядок та 

строки виплати. Наприклад, умову можна сформулювати так: «...Управитель отримує від Установника 

управління плату готівкою. Плата становить 20 000 (двадцять тисяч) гривень на рік і сплачується 

Установником управління із періодичністю один раз на рік у строк до 31 грудня року, у якому 

здійснювалось управління майном».  

3. Строк дії договору Установник управління передає управителеві майно на певний строк. 

Строк є важливою умовою договору, оскільки управитель не виступає власником майна та після 

спливу строку дії договору зобов’язаний повернути майно установнику в належному стані. Строк дії 

установлюється за домовленістю сторін. Якщо в договорі не зазначено строк дії, то за загальним 

правилом він уважається укладеним на п’ять років (ст. 1036 ЦК). Також передбачено автоматичне 

поновлення строку дії договору. За відсутності заяви однієї зі сторін про припинення або зміну 

договору після закінчення строку його дії, договір уважається продовженим на той самий строк і на 

таких самих умовах (ч. 2 ст. 1036 ЦК). Тож сторонам необов’язково укладати додаткову угоду про 

поновлення, достатньо відсутності зауважень з обох сторін. 

Відповідальність управителя майном. Управитель зобов’язаний грамотно управляти майном, 

забезпечувати його збереження та вживати заходів щодо запобігання пошкоджень та псування. 

Управитель, який не виявив належної турботливості про інтереси установника або вигодонабувача, 

несе відповідальність у вигляді відшкодування (ст. 1043 ЦК):  

установнику управління – збитків;  

вигодонабувачу – упущеної вигоди. 

До того ж ЦК передбачено субсидіарну (додаткову) відповідальність управителя за боргами, що 

виникли у зв’язку зі здійсненням ним управління, якщо вартості майна недостатньо для задоволення 

вимог кредиторів (ч. 2 ст. 1043). Субсидіарна відповідальність означає додаткову відповідальність 

осіб, які разом із боржником (власником майна) відповідають у передбачених законом випадках. У 

нашому випадку такою особою є управитель майна.  

Перед пред’явленням вимоги управителю кредитор повинен заявити її основному боржнику – 

установнику управління (ст. 619 ЦК). Якщо основний боржник відмовився задовольнити вимогу або 

в розумний строк не надав жодної відповіді, кредитор може поставити вимогу в повному обсязі до 

особи, яка несе субсидіарну відповідальність.  

Крім того, управитель несе субсидіарну відповідальність за вчинення правочинів із 

перевищенням своїх повноважень або ігнорування обмежень, установлених договором (ч. 3 ст. 1043 

ЦК).  

Договір припиняється у разі (ч. 1 ст. 1044 ЦК):  

 загибелі майна, що передавалось в управління;  

 припинення договору за заявою однієї зі сторін через закінчення строку його дії;  

 відмови вигодонабувача від одержання вигоди за договором;  

 смерті фізособи або ліквідації юрособи, які визначено вигодонабувачами, якщо інше не 

встановлено договором;  

 визнання управителя недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його цивільної дієздатності 

або смерті;  

 відмови управителя або установника від договору через неможливість управителя виконувати 

мету договору (управління);  

 відмови установника від договору з іншої, ніж указана у попередньому пункті причини, за 

умови виплати управителеві плати за договором;  

 визнання фізособи – установника управління банкрутом;  

 дострокового припинення управління, якщо таке передбачено договором, або за рішенням 

суду;  



 повного завершення виконання сторонами договору управління.  

Перелічені причини не є вичерпними, сторони мають право встановити в договорі інші підстави 

для його припинення.  

Відмова сторони від договору оформлюється у довільній формі. Сторона, яка вирішила 

відмовитися від договору, повинна повідомити про це іншу сторону за три місяці до бажаної дати 

припинення, якщо умовами не передбачено інший строк (ч. 2 ст. 1044 ЦК).  

Після припинення договору майно, що передавалось в управління, або майно, набуте у процесі 

такого управління, повертається установникові управління у визначеному законодавством порядку (ч. 

3 ст. 1044 ЦК).  

Сторони можуть передбачити в договорі строк і порядок повернення майна, а також форму 

документа, яким оформлюється ця операція. Зазвичай факт повернення майна засвідчують актом 

приймання-передачі.  

Отже, сторонами договору управління майном є установник управління та управитель, а в 

передбачених договором випадках ще й вигодонабувач. Договір управління майном укладається у 

письмовій формі. Якщо в управління передається нерухоме майно, то він підлягає нотаріальному 

посвідченню. Право довірчої власності слід зареєструвати у Держреєстрі прав. Тож договір управління 

майном починає діяти після нотаріального посвідчення та державної реєстрації права довірчої 

власності. Установником управління є власник майна. Управителем може бути виключно суб’єкт 

підприємницької діяльності. Набуте управителем унаслідок управління майно також включається до 

складу отриманого в управління майна. Строк дії договору встановлюється за домовленістю сторін. 

Якщо в договорі не зазначено строк дії, то він уважається укладеним на п’ять років. За неналежне 

управління майном управитель зобов’язаний відшкодувати установнику управління збитки, а 

вигодонабувачу – упущену вигоду. 


