
Інструкційно – методична карта № 14 

(навчальна практика із набуття первинних професійних умінь і навичок з дисципліни 

«Цивільне та сімейне право») 

 

Практичне заняття № 18-20 (6 годин) 

Самостійна робота  - 2  години.   

Тема заняття:  Юридична характеристика та основні положення деяких договорів.  

Тема практичного заняття: Договори найму (оренди, прокату, найму будівлі або іншої 

капітальної споруди, найму земельної ділянки, найму транспортного засобу, лізингу) 

Зміст заняття: Вирішення ситуацій з найму, оренди, прокату, найму будівлі або іншої 

капітальної споруди, найму земельної ділянки, найму транспортного засобу, лізингу та укладання 

договорів щодо цього з умовою відповідальності за його порушення. 

 

Мета заняття.  

навчальна – формування у студентів професійного  уміння щодо дій у правовідносинах найму 

оренди, прокату, найму будівлі або іншої капітальної споруди, найму земельної ділянки, найму 

транспортного засобу, лізингу, зорієнтувати студентів у правових наслідках порушення істотних умов 

договорів найму (оренди, прокату, найму будівлі або іншої капітальної споруди, найму земельної 

ділянки, найму транспортного засобу, лізингу), навчити їх використовувати набуті теоретичні знання 

при складанні письмової форми цих договорів. 

 

виховна – привити студентам поняття особистої відповідальності за роботу, що вони  

виконують, та безумовного дотримання і виконання діючого законодавства в діяльності юриста. 

Методичне забезпечення 

1. Цивільний кодекс України . 

2. Господарський кодекс України 

3. Закон України «Про оренду землі» 

4. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» 

5. Зразки договорів найму (оренди, прокату, найму будівлі або іншої капітальної споруди, 

найму земельної ділянки, найму транспортного засобу, лізингу) 

 

Актуалізація опорних знань 

1. Поняття «найм (оренда)». Договір найму. Сторони договору. Предмет і строк договору.  

2. Плата за користування майном.  

3. Піднайм.  

4. Договір прокату.  

5. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди.  

6. Договір найму транспортного засобу.  

7. Договір лізингу.  

8. Поняття «найм (оренда) житла». Договір найму житла.  

9. Обов’язки наймача житла. Особи, які постійно про-живають разом із наймачем.  

10. Тимчасові мешканці.  

11. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору найму (оренди) 

житла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Завдання 1. Заповніть схеми. 

Схема 1. 

 
 

Схема 2. 

 
 

 

 

 

 



Схема 3. 

 
Схема 4. 

 
Схема 5. 

 
 

 

 

Ситуація 1 

ТОВ "Вега" придбало у ТОВ "Альфа"  нежитловий  будинок для розміщення офісу. Будинок 

був розташований на земельній  ділянці,  що  перебувала  у  комунальній  власності  та  у  віданні 

міської ради. ТОВ "Вега" звернулося до міськради  із  про-позицією  укласти  договір  оренди земельної  

ділянки  для  обслуговування будинку на 49 років.  Рішенням  міськради ТОВ "Вега" було  відмовлено  



в  укладенні  договору  оренди  та  зобов’язано його  укласти договір купівлі-продажу земельної 

ділянки.  Не погодившись  із  рішенням  міськради,  ТОВ  "Вега"  звернулося  до суду. 

Які аргументи  ТОВ "Вега"  може навести  у  суді та на які норми законодавства йому потрібно 

посилатися? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Ситуація 2 

АТ  "Єнакіївське  річкове  пароплавство"  уклало  з  АТ "МММ"  договір  оренди,  згідно  з  яким  

останнє  зобов’язане  наступного дня після укладення договору передати АТ  у  користування  строком  

на 6 місяців за  щомісячну плату в розмірі 20  тис.грн  промисловий  кондиціонер  потужністю  не  

менше  2  тис.  м³ повітря на годину виробництва Японії, що був у користуванні не більше  одного  

року.  За  несвоєчасну  передачу  предмета  оренди договором  встановлена неустойка в розмірі 10  тис.  

грн. Кондиціонер АТ "МММ" не передало, і АТ  "Єнакіївське річкове пароплавство"  звернулося до 

суду  із позовом на  АТ "МММ" про передачу кондиціонера, відшкодування збитків за прострочення 

та стягнення обумовленої договором неустойки. 

Складіть проект рішення суду.  

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

Ситуація 3 

Фермер Онишко  орендував  у  сільськогосподарського підприємства  автофургон  для  

перевезення  овочів  та  фруктів  на ринок.  Сільськогосподарське  підприємство  передало  автофургон 

без документів на нього. Працівник ДАІ, виявивши відсутність  в  Онишка документів на автофургон, 

затримав автомобіль для  з’ясування  питання  про  його  власника.  За  час  затримання вантаж  

зіпсувався.  Фермер  вимагає  від  сільськогосподарського підприємства відшкодування заподіяних 

збитків. 

Чи  правомірна  вимога  фермера  Онишка  до  сільськогосподарського кооперативу?  Як  мав 

право  вчинити  фермер Онишко,  коли  сільськогосподарське  підприємство  не  передало  йому 

документи на автофургон? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Ситуація 4 

За договором фінансового лізингу лізингодавець придбав у  продавця  обладнання  та  передав  

його  лізингоодержувачу  за актом  приймання-передачі.  Через  деякий  час  у  приміщенні  

лізингоодержувача,  де  знаходилося  обладнання,  трапилася  пожежа, внаслідок якої обладнання 

повністю вийшло з ладу. 

Хто нестиме майнові наслідки знищення обладнання? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Практичне завдання 1. 

Гавриленко Віталій Леонідович передав у строкове платне користування  Товариству з 

обмеженою відповідальністю “ВАК” нежитлове приміщення №1А (один літера «А»), що знаходиться 

в будинку під №25 (двадцять п’ять), розташованому по вулиці Малиновського в місті Києві, 

реєстраційний номер 11111111, на умовах, визначених даним договором. Загальна площа 

вищевказаного нежитлового приміщення – 68,4 (шістдесят вісім цілих чотири десятих) кв. м. 

Нежитлове приміщення належить Гавриленку Віталію Леонідовичу на підставі на підставі 

договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого Петренком О.О., приватним 

нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 18.02.2009 року, реєстровий номер 268. 

Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної 

інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 21.02.2009 року, право 

власності зареєстровано в реєстровій книзі д.259/8562 за реєстровим номером 369-987 (витяг про 

державну реєстрацію прав №954785621, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро 

технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 25.12.2010 року). 

За користування зазначеним нежитловим приміщенням Гавриленко В.Л. зажадав орендну плату в 

розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок на місяць, яка повинна сплачуваться не пізніше 15 

(п’ятнадцятого) числа кожного місяця за наступний місяць.  

Як юрист, складіть договір оренди нежитлового приміщення. Необхідні дані визначте 

самостійно. 

 

 

 

 Д О Г О В І Р 

ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ 
Місто _________________,                 _____________________________________року. 

Ми: з однієї сторони – _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, надалі 

за текстом «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», та з іншої сторони 

- __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________, надалі за 

текстом «ОРЕНДАР», в особі ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ і діє на підставі 

статуту, діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій 

внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, 

попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, 

уклали даний договір про наступне: 
1. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________ 
2._______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, 

виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації 

права власності на об’єкти нерухомого майна» 25.01.2011 року за №954785627, вартість зазначеного 

нежитлового приміщення становить 75000 (сімдесят п’ять тисяч) гривень 00 копійок. 

При укладенні договору оренди нежитлового приміщення Орендодавець зобов'язаний 

повідомити Орендаря про всі права третіх осіб на нежитлове приміщення, що передається в оренду. 

Якщо Орендодавець не повідомив Орендаря про всі права третіх осіб на нежитлове приміщення, що 

передається у оренду, Орендар має право вимагати зменшення розміру плати за користування 

нежитловим приміщенням або розірвання договору та відшкодування збитків. 

4. Орендодавець свідчить, що дійсно є власником нежитлового приміщення, не має обмежень 

щодо свого права розпорядження нежитловим приміщення, ні нежитлове приміщення, ні будь-яка 

його частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продане, не подароване, не 

відчужене іншим способом, не надане в іпотеку, не передане в оренду чи безоплатне користування, не 

є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх 

осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо нежитлового приміщення 

відсутні, питання права власності на нежитлове приміщення не є предметом судового розгляду, будь-

які спори відносно зазначеного нежитлового приміщення відсутні, нежитлове приміщення не внесено 

до статутного капіталу юридичних осіб, у нежитловому приміщені не зареєстровано 

місцезнаходження юридичної особи. 

5. Орендодавець свідчить, що нежитлове приміщення перебуває в належному технічному стані, 

прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в нежитловому приміщені немає, 

нежитлове приміщення є придатним для використання за призначенням. 

Нежитлове приміщення, що передається в оренду, оглянуте Орендарем до підписання даного 

договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б його використанню за 

призначенням, не виявлено. Орендар заявляє, що не має будь-яких претензій до Орендодавця з 

приводу якісних технічних характеристик зазначеного нежитлового приміщення. 

6. Нежитлове приміщення передається Орендарю з метою розміщення там стоматологічної 

клініки і здійснення підприємницької діяльності відповідно до статутних завдань Орендаря. 

7. 

_______________________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________ 

8. Орендар за власний рахунок сплачує податки, збори, інші обов’язкові платежі, пов’язані з 

користуванням вищевказаним нежитловим приміщенням, платежі за користування електроенергією, 

телекомунікаційні послуги, послуги теплопостачання тощо. 

9. Протягом 7 (семи) календарних днів з моменту підписання акта приймання-передачі, 

вказаного в п. 11 даного договору, Орендар зобов’язаний сплатити Орендодавцю орендну плату за 

перший календарний місяць оренди і за останній календарний місяць оренди. 

10. Строк оренди складає 5 (п’ять) років. 

11. Передання Орендарю нежитлового приміщення оформляється актом приймання-передачі, 

який підписується Сторонами даного договору. З моменту підписання зазначеного акта починається 

обчислення строку даного договору і нарахування орендної плати. 

12. Якщо Орендар продовжує користуватися орендованим нежитловим приміщенням після 

закінчення строку, вказаного в п. 10 даного договору, то, за відсутності 

заперечень Орендодавця протягом одного місяця, даний договір вважається поновленим на строк, 

зазначений у п. 10 даного договору. 

13. Орендодавець зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту укладення 

даного договору передати нежитлове приміщення, що є предметом даного договору, Орендарю і 

підписати акт приймання-передачі нежитлового приміщення. 



14. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам зміст статті 766 Цивільного кодексу України, відповідно 

до якої, якщо орендодавець не передає орендарю нежитлове приміщення орендар має право за своїм 

вибором: 

- вимагати від орендодавця передання нежитлового приміщення і відшкодування збитків, 

завданих затримкою; 

- відмовитися від даного договору і вимагати відшкодування завданих йому збитків. 

15. Орендар зобов’язаний: 

- використовувати нежитлове приміщення належним чином, відповідно до вимог чинного 

законодавства та даного договору; 

- сплачувати орендну плату в строк та у розмірі, передбачених в п. 7 даного договору; 

- підтримувати належний технічний стан орендованого нежитлового приміщення, не допускати 

погіршення його якісних технічних характеристик. 

Орендар має право користуватися нежитловим приміщенням без обмежень відповідно до його 

призначення, з метою, визначеною в п. 6 даного договору, у спосіб, що не порушує якісних технічних 

характеристик нежитлового приміщення і прав та інтересів Орендодавця та/або інших осіб. 

16. Орендодавець зобов’язаний: 

- передати нежитлове приміщення Орендарю у строк, визначений у п. 13 даного договору, та 

підписати акт приймання – передачі нежитлового приміщення; 

- забезпечити Орендарю безперешкодний доступ до орендованого нежитлового приміщення 

без будь-яких обмежень; 

- не входити до орендованого приміщення без попереднього повідомлення та/або за 

відсутності Орендаря. 

Орендодавець має право вимагати своєчасної та повної сплати Орендарем орендної плати, 

визначеної даним договором, перевіряти технічний стан орендованого нежитлового приміщення, з 

попереднім завчасним (не раніше ніж за 7 (сім) календарних днів) повідомленням Орендаря. 

17. Сторона, яка порушила зобов‘язання відповідно до даного договору, повинна усунути ці 

порушення та відшкодувати іншій Стороні завдану такими порушеннями шкоду. 

18. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю “ВАК”свідчить, що не перевищує 

наданих йому повноважень, діє добросовісно та розумно, даний договір укладається ним в інтересах 

Товариства з обмеженою відповідальністю “ВАК”. 

19. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Орендар. 

20. Якщо Орендар користується орендованим нежитловим приміщенням не за його 

призначенням або з порушенням умов даного договору Орендодавець має право вимагати розірвання 

даного договору та відшкодування збитків. 

Орендар має право змінювати стан нежитлового приміщення, переданого йому в оренду, лише 

за попередньою письмовою згодою Орендодавця. 

21. Орендар має право передати нежитлове приміщення, що є предметом даного договору, в 

суборенду іншій особі лише за попередньою письмовою згодою Орендодавця. 

22. Поточний ремонт орендованого нежитлового приміщення провадиться Орендарем за його 

рахунок. 

Капітальний ремонт орендованого нежитлового приміщення провадиться Орендодавцем за 

його рахунок. 

Якщо Орендодавець не провів капітального ремонту орендованого нежитлового приміщення, 

що перешкоджає його використанню відповідно до призначення та умов даного 

договору, Орендар має право: 

- відремонтувати орендоване нежитлове приміщення, зарахувавши вартість ремонту в рахунок 

плати за користування орендованим нежитловим приміщенням, або вимагати відшкодування вартості 

ремонту; 

- вимагати розірвання даного договору та відшкодування збитків. 

23. Орендар, який належно виконує свої обов'язки за даним договором, після спливу строку 

даного договору має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий 

строк. 

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на 

новий строк, зобов'язаний повідомити про це Орендодавця до спливу строку даного договору, а саме: 

не пізніше ніж за 2 (два) місяці до закінчення строку даного договору. 



Орендар, який належно виконує свої обов'язки за даним договором, у разі продажу 

орендованого нежитлового приміщення, має переважне право перед іншими особами на його 

придбання. 

24. Орендар може поліпшити орендоване нежитлове приміщення, лише за попередньою 

письмовою згодою Орендодавця. 

Якщо поліпшення можуть бути відокремлені від орендованого нежитлового приміщення без 

його пошкодження, Орендар має право на їх вилучення. 

Якщо поліпшення орендованого нежитлового приміщення зроблено за 

згодою Орендодавця, Орендар має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на 

зарахування їх вартості в рахунок плати за користування орендованим нежитловим приміщенням. 

Якщо Орендар без згоди Орендодавця зробив поліпшення, які не можна відокремити без 

шкоди для орендованого нежитлового приміщення, він не має права на відшкодування їх вартості. 

25. Орендар зобов'язаний усунути погіршення орендованого нежитлового приміщення, які 

сталися з його вини. 

У разі неможливості відновлення орендованого нежитлового приміщення Орендодавець має 

право вимагати відшкодування завданих йому збитків. 

Орендар не відповідає за погіршення орендованого нежитлового приміщення, якщо це сталося 

внаслідок нормального його зношення або упущень Орендодавця. 

26. Шкода, завдана третім особам у зв'язку з користуванням орендованим нежитловим 

приміщенням, відшкодовується Орендарем на загальних підставах. 

Шкода, завдана третім особам у зв'язку з користуванням орендованим нежитловим 

приміщенням, відшкодовується Орендодавцем, якщо буде встановлено, що це сталося внаслідок 

особливих властивостей або недоліків орендованого нежитлового приміщення, про наявність яких 

Орендар не був попереджений Орендодавцем і про які він не знав і не міг знати. 

27. Даний договір припиняється у разі ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю 

“ВАК” (Орендаря). 

28. Орендодавець має право відмовитися від даного договору і вимагати повернення 

орендованого нежитлового приміщення, якщо Орендар не вносить плату за користування 

орендованим нежитловим приміщенням протягом трьох місяців підряд. 

У разі відмови Орендодавця від даного договору договір є розірваним з моменту 

одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від договору. 

29. Орендодавець має право вимагати розірвання даного договору, якщо: 

- Орендар користується орендованим нежитловим приміщенням всупереч даному договору 

або призначенню орендованого нежитлового приміщення; 

- Орендар без дозволу Орендодавця передав орендоване нежитлове приміщення у 

користування іншій особі; 

- Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження орендованого 

нежитлового приміщення. 

30. Орендар має право вимагати розірвання даного договору, якщо: 

- Орендодавець передав у користування орендоване нежитлове приміщення, якість якого не 

відповідає умовам даного договору та призначенню нежитлового приміщення; 

- Орендодавець не виконує свого обов'язку щодо проведення капітального ремонту 

орендованого нежитлового приміщення. 

31. У разі припинення даного договору Орендар зобов'язаний негайно 

повернути Орендодавцеві орендоване нежитлове приміщення у стані, в якому воно було одержано, з 

урахуванням нормального зносу. 

Якщо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення орендованого нежитлового приміщення, 

Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за 

користування орендованим нежитловим приміщенням за час прострочення.  

32. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку 

укладення договорів оренди, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 759-786, 

793-797 Цивільного кодексу України, статей 59-65, 74 Сімейного кодексу України. 

33. Орендодавець стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на 

нежитлове приміщення, та всі надані ним відомості відносно зазначеного нежитлового приміщення є 

достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеного нежитлового 



приміщення виявляться недостовірними, неправдивими, Орендодавець зобов’язаний відшкодувати 

заподіяні Орендарю збитки та витрати у повному обсязі. 

34. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не 

носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою 

нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас 

умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману 

чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови 

договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що 

створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що 

свідчать наші особисті підписи на договорі. 

35. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або 

суперечностей відносно умов даного договору. 

36. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного 

нотаріуса Київського міського нотаріального округу Іванченка С.А., інші - видаються Сторонам. 

37. Даний договір вступає в силу з моменту його державної реєстрації. 

38. Нотаріусом роз’яснено Сторонам про необхідність державної реєстрації договору в 

Комунальному підприємстві «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права 

власності на об’єкти нерухомого майна». 

39. Дружина Орендодавця надала свою згоду на передання в оренду ним вищевказаного 

нежитлового приміщення і укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено 

Іванченком С.А, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 08.02.2011 року, 

реєстровий номер 320. 

  

ПІДПИСИ: ___________________(_______________________.)    

  

Генеральний директор: _______________ (___________________.) 

  

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА 

 

 

Ситуація 5 

Міщенко  орендував  у  Крамаренка  однокімнатну  квартиру. Після в’їзду до орендованої 

квартири Міщенко з’ясував, що ванна  не  тримає  воду,  оскільки  має  відкол.  Міщенко  замінив 

ванну, а її вартість  і  вартість  робіт  із  заміни  утримав  з  орендної плати. Крамаренко  із  цим не 

погодився та вимагає від Міщенка сплати орендної плати в повному обсязі. 

Вирішіть справу. 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Ситуація 6 

Власник будинку Черненко В. Ю. здав за договором житлового найму одну з кімнат сім’ї 

Корбут Н. Р. строком на три роки. Згідно з умовами договору Корбути не мають права грати на 

музичних інструментах, користуватися магнітофоном, поки вони проживають у будинку Черненко В. 

Ю., але через 2 роки коли дочці Корбут виповнилось 5 років, спеціалісти виявили в неї музичні 

здібності, батьки придбали фортепіано і записали її до музичної школи. 

Черненко В. Ю. пред’явив позов до наймача про розірвання договору житлового найму на 

підставі того, що останній порушив умови договору. 

 Яке рішення повинен винести суд? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Ситуація 7 

У пункт прокату звернувся Чернишов А. А. з проханням надати йому в користування пилосос 

строком на місяць. Через тиждень з'ясувалося, що Чернишов В. А. використовує пилосос для зайняття 

підприємницькою діяльністю - він з надає послуги по прибиранню квартир та офісних приміщень. 

Оскільки в комерційній експлуатації пилосос зношується швидше, пункт прокату звернувся до 

Чернишова А. А. з вимогою про розірвання договору прокату та повернення пилососу. Чернишов 

відмовився.  

Вирішіть справу. 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Ситуація 8 

Державне підприємство «Кристал» та TOB «Борт» вирішили укласти договір оренди 

нежитлового приміщення, яке знаходиться на балансі у ДП «Кристал». У проекті договору сторони 

зазначили строк оренди - 20 років. Сторони підписали зазначений проект,  скріпили його печатками. 

Фонд державного майна узгодив договір, але зазначив, що він підлягає нотаріальному посвідченню та 

державній реєстрації. 

Коли сторони звернулися до нотаріуса, виявилося, що для належного нотаріального 

посвідчення договору не вистачає необхідних документів. Тоді сторони вирішили переробити договір 

оренди на строк 11 місяців . 

Після закінчення строку оренди через 11 місяців               ДП «Кристал» почало вимагати 

передачі йому орендованого приміщення. TOB «Борт« відмовилося передавати приміщення, 

посилаючись на підписаний та скріплений печатками сторін договір зі строком оренди 20 років. 

Вирішіть справу. 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Практичне заняття 2 

Павленко Сергій Васильович передає у строкове платне користування  Гаркавенко Андрію 

Павловичу земельну ділянку площею – 0,1000 (нуль цілих одна десята) га, розташовану за адресою: 

Київська область, Вишгородський район, с. Ясногородка, вул. Леніна, 5 (п’ять), кадастровий номер 

1111111111:11:111:1111, цільове призначення: для будівництва житлового будинку. Орендна плата, за 

домовленістю, складає суму в розмірі 12000 (дванадцять тисяч) гривень 00 копійок на рік. Розмір 

орендної плати переглядається за не частіше ніж один раз на три роки у разі: зміни розмірів земельного 

податку, підвищення цін і тарифів, змін коефіцієнтів індексації, визначених законодавством; 

погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що підтверджено документами; 

в інших випадках, передбачених законом. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені даним 

договором, справляється пеня у розмірі 10 (десять) % несплаченої суми за кожний день прострочення. 

Земельна ділянка належить Павленку Сергію Васильовичу на підставі державного акта на право 

власності на земельну ділянку АВ№354872, виданого управлінням Держкомзему у Вишгородському 

районі Київської області 29.12.2010 року на підставі розпорядження Вишгородської районної 

державної адміністрації №592 від 27.08.2010 року, відмітка Вишгородської районної державної 

адміністрації в Київській області від 29.12.2010 року, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації 



державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів 

оренди землі за №111111103043. Дана домовленість діє строком 45 (сорок п’ять) років.  

Д О Г О В І Р 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Місто _________________________,                                        ________________________________ 

року. 

Ми: з однієї сторони 

– _____________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________ надалі за текстом «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», та з другої сторони 

– __________________________________________, 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 надалі за текстом «ОРЕНДАР», діючи добровільно, відповідно до власного вільного 

волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній 

пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства 

щодо недійсності правочинів, 

уклали даний договір про наступне:  

1. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________ 3. Згідно з даними, що містяться у витягу з 

технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виданому Управлінням 

земельних ресурсів у Київській області 15.08 2010 року за №678, нормативна грошова оцінка 

вищевказаної земельної ділянки становить 46000 (сорок шість тисяч) гривень 00 копійок. 

Згідно з даними, що містяться у висновку про ринкову вартість земельної ділянки від 15.08.2010 

року, виданому суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою Петренко Т.В., ринкова 

вартість земельної ділянки, що надається в оренду, становить 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень 00 

копійок 

4. Орендодавець свідчить, що дійсно є власником земельної ділянки, не має обмежень щодо 

свого права розпорядження земельною ділянкою, ні земельна ділянка, ні будь-яка її частина на момент 

укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, 

не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в 

податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право 

застави, право довічного утримання тощо) щодо земельної ділянки відсутні, питання права власності 

на земельну ділянку не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної земельної 

ділянки відсутні, земельна ділянка не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, земельна 

ділянка вільна від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб,  про які в момент складання 



договору Орендодавець чи Орендар не міг не знати, земельні сервітути, як постійні, так і строкові 

відсутні. 

5. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її 

ефективному використанню. 

6. 

______________________________________________________________________________________ 

Після закінчення строку дії даного договору Орендар має переважне право поновити його на 

новий строк. У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку 

дії даного договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію. 

7._______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________ 

8._______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________ 
9._______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________  

10. Орендодавець заявляє, що земельна ділянка, яка передається в оренду, не обтяжена 

заставою (іпотекою). 

Нотаріусом роз’яснено положення ч. 4 статті 6 Закону України «Про оренду землі», відповідно 

до якої земельна ділянка, обтяжена заставою, може бути передана в оренду в разі згоди 

заставодержателя. 

11. Право на оренду земельної ділянки переходить після смерті Орендаря до спадкоємців, а в 

разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців - до осіб, які використовували цю земельну ділянку 

разом з Орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі, якщо це не суперечить вимогам 

Земельного кодексу України. 

У разі засудження Орендаря до позбавлення волі або обмеження його дієздатності за рішенням 

суду право на оренду земельної ділянки переходить до одного з членів його сім'ї, який виявив бажання 

і може відповідно до закону стати орендарем, а в разі його відмови або відсутності таких - до осіб, які 

використовували цю земельну ділянку разом з Орендарем, за їх згодою, якщо це не суперечить 

вимогам Земельного кодексу України. 

12. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, 

має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що 

він сплачує ціну, за якою вона продається. Орендодавець зобов'язаний повідомити в письмовій 

формі Орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов, 

на яких вона продається. 

У разі відмови Орендаря від свого переважного права на придбання орендованої  земельної 

ділянки до нового власника такої земельної ділянки переходять права та обов'язки Орендодавця за 

договором оренди цієї земельної ділянки. 

Орендар може придбати земельну ділянку, що перебуває в оренді, за умови 

згоди Орендодавця на продаж цієї земельної ділянки. 

13. Згідно з даними, що містяться в довідці №12, виданої управлінням Держкомзему у 

Вишгородському районі Київської області 05.01.2011 року, обмеження (обтяження) щодо земельної 

ділянки не зареєстровані. 

14. Орендодавець свідчить, що на земельній ділянці не розміщено житлових будинків, будь-

яких інших будівель та/або споруд, земельна ділянка є придатною для використання за призначенням. 



Орендар заявляє, що земельна ділянка, яка є предметом даного договору, ним оглянута та що 

на земельній ділянці відсутні будь-які об‘єкти нерухомого майна. 

Згідно з ч. 3 статті 7 Закону України «Про оренду землі» до особи, якій перейшло право 

власності на земельну ділянку, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній 

ділянці, також переходить право оренди на цю земельну ділянку. Договором, який передбачає набуття 

права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, припиняється договір оренди земельної 

ділянки в частині оренди попереднім орендарем земельної ділянки, на якій розташований такий 

житловий будинок, будівля або споруда. 

Згідно з довідкою №10 від 19.01.2011 року, виданою Вишгородською районною радою 

Київської області, вищевказана земельна ділянка вільна від забудов і будівництво об’єктів нерухомого 

майна на вищевказаній земельній ділянці не розпочиналось. 

15. Орендодавець повідомив, що земельна ділянка, яка є предметом даного договору, вільна від 

будь-якої забудови, на земельній ділянці не розміщено житлових будинків, будь-яких інших будівель 

та/або споруд, будівництво будь-яких об’єктів нерухомого майна на зазначеній земельній ділянці не 

розпочиналося і на даний час не розпочато (заява Павленка Сергія Васильовича, справжність підпису 

на якій засвідчено Ковальчук О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 

20.01.2011 року, реєстровий номер 117). 

16. Відсутність заборони відчуження орендованої земельної ділянки згідно Єдиного реєстру 

заборон відчуження об‘єктів нерухомого майна підтверджується витягом від 28.02.2011 року. 

17. Даний договір набирає чинності після його державної реєстрації. 

Право оренди за даним договором виникає з дня державної реєстрації даного договору. 

18. Орендодавець має право вимагати від Орендаря: 

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з даним договором; 

- дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, 

додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених 

пунктів; 

- дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, 

санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо 

охороняються; 

- своєчасного внесення орендної плати. 

Орендодавець зобов'язаний: 

- передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам даного договору; 

- при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав 

третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки; 

- не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендареві користуватися Орендованою земельною 

ділянкою; 

- відшкодувати Орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану орендованої 

земельної ділянки, яке проводилося Орендарем за згодою Орендодавця; 

- попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки орендованої земельної ділянки, 

які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для  довкілля або 

призвести до погіршення стану самої земельної ділянки. 

- здійснювати інші обов’язки Орендодавця за даним договором і згідно чинного законодавства. 

17. Орендар має право: 

- самостійно господарювати на орендованій земельній ділянці з дотриманням умов даного 

договору; 

- за письмовою згодою Орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, 

виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження; 

- отримувати продукцію і доходи; 

- здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою 

згодою Орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем. 

Орендар зобов'язаний: 

- приступати до використання земельної ділянки після здійснення державної реєстрації даного 

договору; 

- здійснювати інші обов’язки Орендаря за даним договором і згідно чинного законодавства. 



18. Орендареві забезпечується захист його права на орендовану земельну ділянку нарівні із 

захистом права власності на земельну ділянку відповідно до закону. 

Орендар в установленому законом порядку має право витребувати орендовану земельну 

ділянку з будь-якого незаконного володіння та користування, на усунення перешкод у користуванні 

нею, відшкодування шкоди, заподіяної земельній ділянці громадянами і юридичними особами 

України, іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особами, у тому числі 

міжнародними об'єднаннями та організаціями. 

Розмір відшкодування Орендодавцем збитків, завданих Орендарю, повинен бути зменшений, 

якщо Орендар навмисно або через необережність спричинив збільшення розмірів збитків унаслідок 

невиконання чи неналежного виконання умов договору Орендодавцем або не вжив заходів щодо їх 

зменшення. 

19. Орендар має право на відшкодування збитків, яких він зазнав унаслідок 

невиконання Орендодавцем умов, визначених даним договором. 

Збитками вважаються: 

- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням 

умов  договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для 

відновлення свого порушеного права; 

- доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов 

договору. 

Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених 

даних. 

У разі дій Орендаря, не передбачених даним договором, що призвели до зміни стану 

орендованої земельної ділянки, витрати на їх здійснення Орендодавцем не відшкодовуються. 

У разі здійснення Орендарем за письмовою згодою Орендодавця поліпшення 

орендованої  земельної ділянки за власний рахунок Орендодавець зобов'язаний компенсувати витрати 

на її поліпшення. 

Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної 

ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню. 

Орендар вправі залишити за собою здійснені ним за власний рахунок вигоди від поліпшення 

орендованої земельної ділянки, якщо ці поліпшення можуть бути відокремлені без заподіяння  шкоди 

земельній ділянці. 

20. У разі погіршення Орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділянки, 

пов'язаних із зміною її стану, Орендодавець має право на відшкодування збитків. 

Збитки, завдані третім особам у зв'язку з використанням Орендарем земельної ділянки, 

відшкодовуються Орендарем на загальних підставах. 

Розміри збитків визначаються Сторонами даного договору за домовленістю. У разі 

недосягнення Сторонами згоди про розмір відшкодування збитків спір вирішується в судовому 

порядку. 

21. Земельна ділянка передається у користування для використання її за цільовим 

призначенням. 

Сторони визначили наступні умови збереження стану земельної ділянки: 

- Орендарю забороняється використовувати земельну ділянку з іншою метою ніж для 

будівництва житлового будинку; 

- Орендар повинен вживати всіх заходів, необхідних для збереження стану земельної ділянки, 

що існує на момент укладення даного договору. 

22. Передача земельної ділянки, яка є предметом даного договору, здійснюється за актом 

приймання-передачі земельної ділянки в день державної реєстрації даного договору. 

23. Передача зазначеної земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення проекту її 

відведення. 

24. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві орендовану земельну 

ділянку у стані, не гіршому порівняно із тим, у якому він одержав її в оренду. 

25. Ризик випадкового знищення або пошкодження орендованої земельної ділянки 

несе Орендодавець. 



У разі прострочення Орендодавцем або Орендарем установлених даним договором строків 

передачі орендованої земельної ділянки ризик її випадкового знищення або пошкодження у цей період 

несе Сторона, яка допустила прострочення її передачі. 

26. Згідно з даним договором орендована земельна ділянка підлягає страхуванню на весь період 

дії даного договору. 

Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар. Орендар зобов’язаний застрахувати, 

орендовану земельну ділянку не пізніше ніж через 5 (п’ять) календарних днів з моменту державної 

реєстрації даного договору. 

Сторони домовились, що у разі невиконання свого обов’язку Орендарем щодо страхування 

орендованої земельної ділянки Орендодавець може застрахувати її і вимагати відшкодування витрат 

на страхування. 

27. Право оренди земельної ділянки, яка є предметом даного договору, може бути передано в 

заставу та/або внесено до статутного капіталу юридичної особи за умови письмового 

попередження Орендарем Орендодавця не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до моменту 

передання права оренди в заставу чи внесення його до статутного капіталу юридичної особи. 

28. Зміна умов даного договору здійснюється за взаємною згодою Сторін. 

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов даного договору спір вирішується в судовому 

порядку. 

29. Даний договір припиняється в разі: 

        - закінчення строку, на який його було укладено; 

- викупу земельної ділянки, яка предметом даного договору, для суспільних потреб та 

примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, 

встановленому законом; 

- поєднання в одній особі власника земельної ділянки та Орендаря; 

- смерті Орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених в п. 11 

даного договору, від виконання даного договору; 

- набуття права власності третьою особою на житловий будинок, будівлю або споруду, що 

розташовані на орендованій земельній ділянці.  

Даний договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом. 

Даний договір може бути розірваний за згодою Сторін. На вимогу однієї із Сторін даний 

договір може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. 

Розірвання даного договору в односторонньому порядку не допускається. 

30. На вимогу однієї із Сторін даний договір може бути достроково розірваний за рішенням 

суду в разі невиконання Сторонами обов'язків, передбачених умовами даного договору, в разі 

випадкового знищення чи пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає 

передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених 

Земельним кодексом України та іншими законами України. 

У разі розірвання даного договору з ініціативи Орендаря Орендодавець має право на 

отримання орендної плати за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від 

інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком 

випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним 

виконанням Орендодавцем договірних зобов'язань. 

У разі розірвання даного договору за погодженням Сторін кожна Сторона має 

право  вимагати в іншої Сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону. 

Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи не є підставою для 

зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено даного договору. 

31. Після закінчення строку, на який було укладено даний договір Орендар, який належно 

виконував обов'язки відповідно до умов даного договору, має за інших рівних умовах 

переважне  право на поновлення договору. 

У разі поновлення даного договору на новий строк його умови можуть бути змінені за 

згодою Сторін. 

У разі якщо Орендар продовжує користуватися орендованою земельною ділянкою після 

закінчення строку даного договору то, за відсутності письмових заперечень Орендодавця, протягом 

одного місяця після закінчення строку даного договору він підлягає поновленню на той самий строк і 



на тих самих умовах, які були передбачені даним договором. Письмове заперечення здійснюється 

листом-повідомленням. 

32. У разі припинення або розірвання даного договору Орендар зобов’язаний 

повернути Орендодавцеві земельну ділянку не пізніше ніж через 5 (п’ять) календарних днів з моменту 

припинення або розірвання даного договору. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для 

задоволення своїх вимог до Орендодавця. 

У разі невиконання Орендарем обов'язку щодо умов повернення Орендодавцеві земельної 

ділянки Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки. 

33. Спори, пов'язані з орендою земельної ділянки, яка є предметом даного договору, 

вирішуються у судовому порядку. 

34. У разі невиконання зобов'язань за даним договором Сторони несуть відповідальність 

згідно із законом та даним договором. 

Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в оренду земельної ділянки, що не 

були передбачені даним договором і перешкоджають використанню земельної ділянки за  договором. 

У разі виявлення таких недоліків Орендар має право вимагати: 

- зменшення орендної плати або відшкодування витрат на усунення недоліків; 

- відрахування з орендної плати певної суми своїх витрат на усунення таких недоліків 

з попереднім повідомленням про це Орендодавця; 

- дострокового розірвання даного договору. 

35. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Орендар. 

36. Орендодавець стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на 

орендовану земельну ділянку та всі надані ним відомості відносно зазначеної земельної ділянки є 

достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеної земельної ділянки 

виявляться недостовірними, неправдивими, Орендодавець зобов’язаний відшкодувати 

заподіяні Орендарю збитки та витрати у повному обсязі. 

37. Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися Орендарем у суборенду без 

зміни цільового призначення, або за попередньою письмовою згодою Орендодавця. Якщо протягом 

одного місяця з дня повідомлення Орендавця про намір передати земельну ділянку в 

суборенду Орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, 

орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду. 

Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами даного договору 

і не суперечити йому. 

Строк суборенди не може перевищувати строку оренди, визначеному даним договором. 

У разі припинення даного договору чинність договору суборенди земельної ділянки 

припиняється. 

Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

38. Невід’ємними частинами даного договору є: 

- план (схема) орендованої земельної ділянки; 

- кадастровий план орендованої земельної ділянки; 

- акт визначення меж орендованої земельної ділянки в натурі (на місцевості); 

- акт приймання-передачі орендованої земельної ділянки. 

39. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку 

укладення договорів оренди, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 759-786, 

792 Цивільного кодексу України, статті 1-34 Закону України «Про оренду землі». 

40. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного 

нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області Ковальова Н.В., інші - 

видаються Сторонам. 

41. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не 

носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою 

нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас 

умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману 

чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови 

договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що 

створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що 

свідчать наші особисті підписи на договорі. 



42. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або 

суперечностей відносно умов даного договору. 

43. Дружина Орендодавця надала свою згоду на передання ним в оренду вищевказаної 

земельної ділянки і укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено 

Ковальовим Н.В., приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської 

області, 08.02.2011 року, реєстровий номер 120. 

Орендар в поданій заяві повідомив, що гроші, які сплачуються за даним договором, набуті ним 

не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до 

відома Орендодавця. 

  

ПІДПИСИ: _____________________(____________________.)    

  

__________________ (_____________________.) 

  

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА 

  

Я, ______________________________________________________________________________

________________, заявляю, що гроші, які сплачуються за даним договором, набуті мною не в шлюбі 

та не є спільною сумісною власністю. 

  

Підпис: ____________________ (___________________________) 

  

Я, ______________________________________________________________________________

__________., заявляю, що мені відомо про заяву Гаркавенка Андрія Павловича, що гроші, які 

сплачуюються за даним договором, набуті ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. 

  

Підпис: ____________________ (___________________________) 

  

Той факт, що Гаркавенко Андрій Павлович не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по 

відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію шлюбу. 

  

Приватний нотаріус 

Вишгородського районного 

нотаріального округу 

Київської області:____________________ (___________________________) 

 

Ситуація 9 

Малишев Р. З. та Козін А. Ф. уклали договір оренди автомобіля, який належав Козіну. Через 

певний час Козін дізнався, що Малишев зареєструвався як ФОП та використовує орендований 

автомобіль як таксі. 

Козін А. Ф. звернувся до Малишева Р. З. з вимогою про збільшення орендної плати, 

встановивши її в розмірі 30 % від доходу, який одержує Малишев від експлуатації його автомобіля. 

Малишев не погодився. Тоді Козін звернувся до нього з вимогою про розірвання договору оренди, 

оскільки автомобіль використовується не за призначенням. 

Вирішіть справу. 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Ситуація 10 

Товариство взяло в Бюро прокату автомобілів автомобіль «Волга» строком на 7 місяців. Через 

2 тижні товариство передало автомобіль у суборенду своєму співробітнику    Мішину М. М. У процесі 



експлуатації з'ясувалося, що двигун автомобіля потребує капітального ремонту. Мішин М. М. 

звернувся з вимогою про проведення капітального ремонту двигуна до товариства. Товариство, в свою 

чергу, звернулося з такою вимогою до Бюро прокату. Бюро прокату відмовилося проводити 

капітальний ремонт, зазначивши, що товариство порушило умови договору, здавши автомобіль в 

суборенду.  

Хто має провести капітальний ремонт двигуна автомобіля? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Ситуація 11 

AT «Ост» здало в оренду TOB «Вест» нежитлову будівлю для організації виробництва та 

розміщення офісу на строк         10 років. За окремим договором оренди на такий самий строк  

AT «Ост» передало TOB «Вест» земельну ділянку, на якій була розміщена будівля. Обидва 

договори були зареєстровані у встановленому порядку. 

Через рік AT «Ост» звернулося до суду з вимогою до TOB «Вест» про розірвання договору 

оренди будівлі у зв'язку з несплатою TOB «Вест» орендної плати протягом більше, ніж       5 місяців 

поспіль. Договір оренди будівлі був розірваний. 

TOB «Вест» встановило на земельній ділянці, яка оточує будівлю, паркан та відмовилося 

пропускати в будівлю представників «Ост» та нових орендарів. 

Що має робити AT «Ост» для захисту свого права, якщо за договором оренди земельної ділянки 

TOB «Вест» вчасно сплачуй орендну плату? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Ситуація 12 

 Зайцев Ігор 16 років, студент коледжу, в липні взяв напрокат на човновій станції човен вартістю 

255 грн. В установлений час Зайцев човен не повернув, пояснив, що його в нього украли, коли він купався. 

Завідувач човновою станцією звернувся до юрисконсульта за роз’ясненням, чи буде Зайцев нести майнову 

відповідальність, якщо з’ясується, що у нього човна немає. 

Яку відповідь повинен надати юрисконсульт? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Практичне заняття 3.  

Заповніть договір оренди квартири 

ДОГОВІР ОРЕНДИ КВАРТИРИ (ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ) №______ 

м. 

___________                                                                                                                        ____  ___________

__2016 р. 

  

_________________________________________________________________________________

_______________________ (надалі іменується "Орендодавець", з однієї сторони, та 

________________________________________________________  



(надалі іменується "Орендар"), з іншої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а 

кожна окремо - "Сторона" уклали цей Договір оренди (надалі іменується "Договір") про таке: 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати 

Орендареві у строкове платне користування‚ а Орендар зобов'язується прийняти у строкове платне 

користування житлове приміщення (квартиру), що визначене у цьому Договорі (надалі іменується 

"Квартира"), та зобов'язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату. 

1.2. Адреса Квартири‚ що орендується: Україна, м._____________________________, 

вул.___________, буд ___________, кв. ___________. 

1.3. Загальна площа Квартири‚ що орендується: ___________ кв. м. 

1.4. Поверх:___________. 

1.5. Стан Квартири‚ що орендується‚ на момент передання в оренду: придатне для 

використання у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1цього Договору. 

1.6. Недоліки Квартири‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду:___________. 

1.7. В оренду також здається наступне майно‚ яке знаходиться у Квартирі‚що орендується: 

___________. 

1.8. Сторони домовились про такий порядок відновлення приміщення та майна Квартири‚ що 

орендується: капітальний ремонт Квартири та майна в ній здійснює ___________, поточний ремонт 

Квартири та майна в ній здійснює ___________ . 

2. МЕТА ОРЕНДИ. 

2.1. Квартира‚ що орендується‚ надається Орендарю для проживання. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ КВАРТИРИ ТА МАЙНА В НІЙ В ОРЕНДУ. 

3.1. Квартира та майно‚ що орендуються‚ повинні бути передані Орендодавцем та прийняті 

Орендарем протягом ___________ днів. 

3.2. У момент підписання Акту прийому-передачі Орендодавець передає Орендарю ключі від 

приміщення‚ що орендується. 

4. СТРОК ОРЕНДИ. 

4.1. Строк оренди приміщення‚ що орендується‚ складає ___________ місяців з моменту 

прийняття приміщення‚ що орендується‚ за Актом прийому-передачі. 

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ. 

5.1. Розмір місячної орендної плати складає:___________грн. (_________прописом __________ 

гривень). 

5.2. Орендна плата сплачується Орендарем не пізніше ___________ числа кожного наступного 

місяця. 

5.3. Розмір орендної плати може переглядатися за письмовою вимогою Орендодавця. 

5.4. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в 

розмірі ___________грн. (_________прописом __________ гривень). 

5.5. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у розмірі‚ що 

визначається на 

момент оплати. 

5.6. Вартість комунальних послуг не входить до орендної плати. 

5.7. Усі витрати за користування комунальними послугами, телефонами, послугами інтернет 

оплачуються Орендарем самостійно. 

5.8. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня 

повернення Квартири та Майна за Актом прийому-передачі включно. Закінчення строку дії Договору 

оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така 

виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції (якщо такі передбачені цим Договором). 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ. 

6.1. Орендодавець зобов'язаний: 

- забезпечувати безперешкодне використання Орендарем Квартири та майна в цій‚ що 

орендується‚ на умовах цього Договору; 

- не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах 

цього Договору. 

6.2. Орендодавець має право: 



- контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання приміщення та майна 

Квартири, переданого в оренду за цим Договором; 

- виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання; 

- здійснювати контроль за станом приміщення Квартири та Майна шляхом візуального 

обстеження, але з обов”язковим попередженням Орендаря якнайменше день до такого обстеження. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ. 

7.1. Орендар зобов'язується: 

- використовувати Квартиру‚ що орендується‚ виключно у відповідності до мети оренди, 

визначеної у п. 2.1 цього Договору; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату; 

- забезпечувати збереження орендованого приміщення та майна Квартири, запобігати його 

пошкодженню і псуванню, тримати приміщення та майно Квартири в порядку, передбаченому 

санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно та 

приміщення Квартири в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з 

врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; 

- дотримуватися протипожежних правил‚ а також правил користування тепловою та 

електричною енергією‚ не допускати перевантаження електромереж; 

- здійснювати за власний рахунок поточний ремонт приміщення та майна Квартири; 

- не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову та перепланування приміщення 

Квартири‚ що орендується. 

- надати Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності 

напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором; 

- у разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, орендовану Квартиру 

та Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням 

нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або 

втрати (повної або часткової) орендованого Майна; 

- своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів 

орендованої Квартири. 

7.2. Орендар має право: 

- використовувати орендовану Квартиру та майно в ній відповідно до його призначення та умов 

цього 

Договору; 

- користуватися системами комунікацій‚ які знаходяться в приміщенні Квартири‚ що 

орендується; 

- здавати майно в суборенду лише за письмовою згодою Орендодавця; 

- установлювати сигналізацію та інші системи охорони. 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ. 

8.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується 

"порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в 

Україні 

законодавством. 

8.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 

порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

8.1.2. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, 

якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 

8.2. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість Орендаря становить загалом не 

менше ніж___________грн. (_________прописом __________ гривень), Орендар також сплачує штраф 

Орендодавцю у розмірі ___________грн. (_________прописом __________ гривень). 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. 

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

переговорів між Сторонами. 

9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в 

судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного 

в Україні законодавства. 

10. ДІЯ ДОГОВОРУ. 



10.1. Цей Договір підписується між двома фізичними Сторонами. 

10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання. 

10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг з ___________ 2016 року та закінчується 

___________ 2016 року. 

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

10.5. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін Договору у разі невиконання 

іншою стороною обов'язків передбачених цим Договором. 

10.6. Орендодавець чи Орендар має право розірвати цей Договір попередивши іншу Сторону за 

один місяць наперед. 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ. 

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі 

пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням 

його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим 

Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких 

правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та 

справедливості. 

11.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі 

реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у 

разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків. 

11.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають 

юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір. 

11.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 

українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.  

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

______ 
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______ 

Самостійна робота 

Ситуація 13 

Між орендодавцем – ЗАТ  „Стеквар” і орендарем – ТзОВ „Поліформс” у 1993 році був 

укладений строком на 49 років договір оренди не житлових приміщень і земельної ділянки з 

наступним викупом. У 1995 році сторони уклали договір купівлі-продажу вказаних приміщень. 

Продавець ЗАТ „Стеквар” прийняв на себе обов’язок передати приміщення у власність покупця ТзОВ 

„Поліформс” до 1-го лютого 1995 року. Оскільки цього обов’язку продавець не виконав, покупець 

пред’явив до нього позов про примусове виконання обов’язків згідно договору.  

У свою чергу  продавець пред’явив до покупця зустрічний позов про визнання недійсною згоди 

про продаж нерухомості. При цьому продавець посилається на те, що вартість не житлових приміщень 

складає 11,2% вартості активів товариства. У відповідності до статуту ЗАТ  „Стеквар” прийняті 

рішення про відчуження майна товариства, якщо вартість майна, яке складає предмет правочину, 

перевищує 10% активів товариства, відноситься до виключної компетенції загальних зборів 

акціонерів. Генеральний директор акціонерного товариства не був уповноважений загальними 



зборами на вчинення правочину. На цій підставі ЗАТ  „Стеквар” просить визнати згоду на продаж 

нерухомості недійсною. 

Вирішіть справу. Чи зміниться рішення, якщо друга сторона, ТзОВ „Поліформс”, знала про 

те, що для вчинення правочину вимагається рішення загальних зборів акціонерів? чи зберігає юридичну 

силу договір оренди не житлових приміщень із правом їх наступного викупу? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Згідно зі статтею 759 Цивільного кодексу України (ЦК) за договором найму (оренди) 

наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування на певний строк.  

Згідно зі статтею 760 ЦК предметом договору найму (тобто «майном») може бути річ, яка 

визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первинний вигляд під час неодноразового 

використання (неспоживна річ).  

Предметом найму може бути будь-яке майно, що від-повідає наведеній вище ознаці, не 

обмежене у цивільному обігу та сферою застосування.  

Майно, що є предметом найму, надається на певний строк, встановлений договором. ЦК також 

передбачає укладання договору найму на невизначений строк. Закон може встановлю-вати 

максимальні (граничні) строки договору найму окремих видів майна.  

Договір найму має оплатний характер, що передбачає ви-плату наймачем за користування 

майном певної грошової суми (або еквівалента в натуральній формі). За загальними положеннями 

статті 762 ЦК розмір і форму такої оплати встановлюють у договорі, законодавство його не обмежує. 

Плату за користування майном вносять щомісячно, якщо інше не встановлено договором.  

Договором або законом може бути встановлено періодичний перегляд, зміну (індексацію) 

розміру плати за користування майном. Наймач також має право вимагати зменшення плати, якщо 

через обставини, за які він не відповідає, можли-вість користування майном істотно зменшилася.  

Законодавство встановлює можливість наймача передати майно, що знаходиться в наймі, в 

піднайм (суборенду) іншій особі. Згідно зі статтею 774 ЦК таке передання можливе лише за згодою 

наймодавця, якщо інше не встановлено договором або законом. Строк договору піднайму не може 

перевищувати строку договору найму.  

Згідно зі статтею 787 ЦК за договором прокату наймодавець, який здійснює підприємницьку 

діяльність з передання речей у найм, передає або зобов’язується передати рухому річ наймачеві у 

користування за плату на певний строк.  

І наймодавцем, і наймачем можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Для наймодавця, як 

випливає, власне, з визначення договору, що розглядається, діяльність із передачі речей у найм є 

підприємницькою.  

Договір прокату для наймача може бути підприємницьким, якщо його укладають у зв’язку з 

провадженням ним підприємницької діяльності, може і не бути таким.  

Предметом договору прокату є винятково рухома річ, тобто матеріальний об’єкт, що його 

можна вільно переміщувати у просторі без заподіяння йому шкоди.  

Предметом договору прокату є річ, якою користуються для задоволення побутових 

невиробничих потреб. 

Річ передається наймачеві у користування за плату і на певний строк.  

Згідно зі статтею 795 ЦК за договором найму будівлі або іншої капітальної споруди 

наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві будівлю або іншу капітальну споруду у 

користування за плату на певний строк.  

Наймодавець передає або зобов’язується передати будівлю чи іншу капітальну споруду у 

користування наймачеві.  



Одночасно із правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) 

наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також право 

користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для 

досягнення мети найму.  

За змістом статті 798 ЦК за договором найму транспорт-ного засобу наймодавець передає або 

зобов’язується передати наймачеві транспортний засіб у користування на певний строк.  

Предметом договору є транспортний засіб.  

Умовою укладання договору є наявність у сторін права і дієздатності у повному обсязі.  

Згідно зі статтею 806 ЦК за договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або 

зобов’язується передати другій стороні (лізингоодержувачу) у користування майно, що належить 

лізингодавцеві на праві власності й було набуте ним без попередньої домовленості із 

лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у про-давця 

(постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий 

лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі). 

Під договором найму (оренди) житла розуміють домовленість, відповідно до якої одна сторона 

– власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується передати другій сто-роні (наймачеві) житло 

для проживання у ньому на певний строк за плату (ч. 1 ст. 810 ЦК).  

Істотними умовами договору є предмет, строк і ціна.  

1. Предметом договору найму (оренди) житла є помешкання, зокрема квартира або її частина, 

житловий будинок або його частина.  

2. Цьому договору притаманний строковий характер (строк) – житло для проживання може 

передаватися лише на певний строк. Якщо строк не визначений чи не встановлений у договорі, договір 

можна укласти на строк, що не перевищує п’яти років. Відповідно до статті 822 ЦК у разі спливу 

строку договору найма житла наймач має переважне право укласти договір найму житла на новий 

строк.  

Виходячи зі змісту статті 821 ЦК договір найму (оренди) житла за строком укладання можна 

класифікувати на такі види:  

а) короткостроковий – до одного року з певними обмеженнями прав наймача;  

б) на визначений у договорі строк (середньостроковий);  

в) на невизначений строк, але не більш як на п’ять років (довгостроковий).  

3. Договір найму (оренди) житла є оплатним, оскільки за користування житлом наймач у 

визначений строк повинен заплатити певну суму грошей. Відповідно до статті 820 ЦК розмір плати за 

користування житлом встановлюють у договорі найму житла. Якщо строк внесення плати у договорі 

не встановлено, наймач вносить її щомісяця.  

Сторонами договору найму (оренди) житла є наймодавець і наймач.  

Наймодавцем може бути лише власник житла або особа, яка наділена повноваженнями щодо 

розпоряджання житлом. Наймодавцем може бути як фізична, так і юридична особа. Відповідно до 

статті 814 ЦК у разі зміни власника житла, пере-даного у найм, до нового власника переходять права 

та обов’язки наймодавця.  

Наймачем житла може бути як фізична, так і юридична особа. Якщо наймачем є юридична 

особа, вона може використовувати житло лише для проживання в ньому фізичних осіб.  

Обов’язки наймача:  

1) використовувати житло лише для проживання в ньому (ч. 1 ст. 815 ЦК);  

2) забезпечувати збереження житла (ч. 1 ст. 815 ЦК);  

3) підтримувати житло у належному стані (ч. 1 ст. 815 ЦК); 

4) своєчасно вносити плату за житло (ч. 2 ст. 815 ЦК);  

5) самостійно вносити плату за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором (ч. 3 

ст. 815 ЦК);  

6) зазначити у договорі осіб, які проживатимуть із ним постійно (ч. 1 ст. 816 ЦК);  

7) здійснювати поточний ремонт житла, переданого в найм, якщо інше не встановлено 

договором (ч. 1 ст. 819 ЦК).  

Порядок користування житлом наймачем та особами, які постійно мешкають разом із ним, 

визначають за домовленістю між ними, а в разі спору – встановлюють за рішенням суду. 

 


