
Тема лекції 19. Найм (оренда). 

План 

1. Особливості оренди державного та комунального майна  

2. Загальна характеристика договору лізингу. 

3. Поняття та загальна характеристика договору позички. 

 

 

1. Особливості оренди державного та комунального майна 

Нова редакція закону “Про оренду державного та комунального майна” була введена в дію 1 

лютого 2020 року визначає, що законодавство України про оренду державного та комунального майна, 

майна, що належить Автономній Республіці Крим, складається з Закону України "Про оренду 

державного та комунального майна", інших законодавчих актів. (ч. 1 ст. 2 Закону України "Про оренду 

державного та комунального майна"). 

Передача в оренду майна, що перебуває у комунальній власності, здійснюється органами 

місцевого самоврядування відповідно до вимог Закону України "Про оренду державного та 

комунального майна". (ч. 2 ст. 2 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"). 

Положення Закону України "Про оренду державного та комунального майна" поширюються 

також на договори зберігання, крім договорів публічного зберігання, якщо місцем зберігання майна 

третьої особи є індивідуально визначене нерухоме майно державної або комунальної власності. (ч. 3 

ст. 2 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" 

Відповідно до статті 16 Закону договір оренди формується на підставі примірного договору 

оренди, що затверджується: 

1. Кабінетом Міністрів України - щодо майна державної власності. На урядовому засіданні 12 

серпня 2020 року була прийнята Постанову «Про затвердження примірних договорів оренди 

державного майна». 

Постанова була розроблена Фондом держмайна і затверджує 2 нові типові форми: 

 примірного договору оренди єдиного майнового комплексу державного підприємства, його 

відокремленого структурного підрозділу; 

 примірного договору оренди нерухомого майна, іншого індивідуально визначеного майна, що 

належить до державної власності . 

Відтепер орендодавці зможуть оприлюднювати у Prozoro.Продажі оголошення про передачу в 

оренду державного і комунального майна, а також переукладати договори оренди, строк дії яких 

закінчився і які можуть бути продовжені без аукціонів. 

Основні новації затверджених форм примірних договорів: 

 Відтепер договір оренди стає тристороннім (раніше був двостороннім) - балансоутримувач 

(третя сторона) стає повноцінними учасником орендних відносин зі сторони держави і наділяється 

правами та обов’язками щодо захисту державного майна; 

 Проєкт примірного договору запроваджує авансовий платіж і забезпечувальний депозит, які 

переможець аукціону повинен сплатити до державного бюджету, балансоутримувачу і орендодавцю 

до укладання договору оренди. Ці платежі розглядатимуться як гарантія платоспроможності 

переможця, а відтак і гарантія забезпечення прав держави; 

 Орендар отримав можливість вимагати дострокового припинення договору у випадку, якщо 

він має докази істотної невідповідності об’єкта оренди заявленій інформації про нього, внаслідок 

чого орендар не матиме можливості використовувати об’єкт чи приступити до виконання ремонтних 

робіт; 

2. представницькими органами місцевого самоврядування - щодо майна комунальної власності. 

Якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив примірний договір оренди 

комунального майна, застосовується примірний договір оренди державного майна. 

Договір оренди може відрізнятися від примірного договору оренди, якщо об’єкт оренди 

передається в оренду з додатковими умовами. Рішенням Кабінету Міністрів України 

(представницького органу місцевого самоврядування - для комунального майна) можуть бути 

передбачені особливості договору оренди майна, що передається в оренду з додатковими умовами. 

Орендар, що уклав договір оренди майна за результатами аукціону, має право використовувати 

майно за будь-яким цільовим призначенням, крім випадків і з урахуванням обмежень, передбачених 

Порядком передачі майна в оренду. 
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Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо строк, на який укладається цей 

договір, перевищує п’ять років. 

Особливості визначення умов передачі майна в оренду, в тому числі пам’яток архітектури та 

містобудування, укладення договорів оренди встановлюються Порядком передачі майна в оренду та 

представницькими органами місцевого самоврядування щодо комунального майна. 

Порядком передачі майна в оренду встановлюються особливості внесення змін до умов 

договорів оренди та підстав для внесення таких змін, зокрема щодо: 

зміни площі орендованого приміщення; 

зміни графіка використання приміщення, яке перебуває у погодинній оренді; 

зміни строку оренди, у разі якщо договір був укладений на строк, менший ніж мінімальний строк 

оренди, передбачений частиною третьою статті 9 цього Закону; 

зміни цільового призначення, за яким орендар повинен використовувати об’єкт оренди, у разі 

якщо орендар не має права використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням; 

інших змін. 

Внесення змін до договору оренди здійснюється з урахуванням установлених цією статтею та 

Порядком передачі майна в оренду обмежень за згодою сторін до закінчення строку його дії, з 

урахуванням законодавства, статуту або положення балансоутримувача про погодження 

уповноваженим органом управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач. 

Не допускається внесення змін до договору оренди в частині зменшення суми орендної плати 

протягом строку його дії, крім випадків, визначених законодавством, з урахуванням вимог, 

передбачених Порядком передачі майна в оренду. 

Усі договори оренди, а також зміни і доповнення до них підлягають публікації в ЕТС згідно з 

Порядком передачі майна в оренду. 

Стаття 17. Орендна плата 

Орендна плата встановлюється у грошовій формі і вноситься у строки, визначені договором. 

Орендна плата визначається за результатами аукціону. 

У разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно 

до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується Кабінетом Міністрів України щодо 

державного майна та представницькими органами місцевого самоврядування - щодо комунального 

майна. 

У разі якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив Методику 

розрахунку орендної плати, застосовується Методика, затверджена Кабінетом Міністрів України. 

3. Орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку 

орендної плати. Якщо орендар отримав майно в оренду без проведення аукціону, відповідне 

коригування орендної плати на індекс інфляції здійснюється щомісячно. 

4. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків 

провадження господарської діяльності. 

5. Порядок розподілу орендної плати для об’єктів, що перебувають у державній власності, між 

державним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначається Порядком передачі майна в 

оренду. 

Порядок розподілу орендної плати для об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим, між 

відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначається органами, 

уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим. 

Порядок розподілу орендної плати для об’єктів, що перебувають у комунальній власності, між 

відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначається представницьким органом 

місцевого самоврядування. 

Стягнення заборгованості з оплати орендної плати може здійснюватися в безспірному порядку 

на підставі виконавчого напису нотаріуса. 

 Стаття 3. Об’єкти оренди 

Об’єктами оренди за цим Законом є: 

 єдині майнові комплекси підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів; 

 нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення, а також їх окремі частини); 

 інше окреме індивідуально визначене майно; 

 майно, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених 

у процесі приватизації (корпоратизації) (далі - майно, що не увійшло до статутного капіталу), а також 
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майно, заборонене до приватизації, яке може при перетворенні державного підприємства в 

господарське товариство надаватись такому товариству на правах оренди; 

 майно, щодо якого до статутного капіталу внесено право господарського відання на майно; 

 майно, закріплене на праві господарського відання за акціонерними товариствами та їхніми 

дочірніми підприємствами у процесі їх утворення та діяльності; 

 майно, передане до статутного капіталу акціонерних товариств на праві господарського 

відання; 

 майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, державних і 

комунальних установ та організацій, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, правоохоронних та фіскальних органів, 

Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, що не використовується 

зазначеними органами для здійснення своїх функцій, - без права викупу та передачі в суборенду 

орендарем; 

 майно, що не підлягає приватизації, може бути передано в оренду без права викупу орендарем 

та передачі в суборенду. 

Не можуть бути об’єктами оренди: 

1) єдині майнові комплекси: 

 казенних підприємств; 

 підприємств системи створення та збереження золотовалютних резервів; 

 підприємств і установ, що забезпечують випуск та зберігання грошових знаків і цінних паперів; 

 підприємств, що забезпечують зв’язком органи законодавчої та виконавчої влади, у тому числі 

радіотелевізійні передавальні центри; 

 Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ); 

 державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (МПІУ); 

 підприємств, що здійснюють виробництво об’єктів космічної діяльності; 

 діючих закладів освіти, що фінансуються з державного бюджету; 

 установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби 

України (крім тих, що не використовуються для здійснення своїх функцій); 

 атомних електростанцій, гідроелектростанцій з греблями, що виконують функції захисту від 

техногенних катастроф; 

 метрополітену; 

 підрозділів пожежної охорони (пожежні депо, пости, адміністративні приміщення); 

 об’єктів спортивної інфраструктури, включених до переліку об’єктів права державної 

власності, що не підлягають приватизації; 

2) об’єкти, які забезпечують виконання державою своїх функцій, забезпечують обороноздатність 

держави, її економічну незалежність, та об’єкти права власності Українського народу, майно, що 

становить матеріальну основу суверенітету України: 

 засоби урядового, фельд’єгерського та спеціального зв’язку; 

 державні реєстри, що створені та утримуються за рахунок коштів державного бюджету; 

 Національний архівний фонд, архіви (архівні установи), документи з них, архівні підрозділи, 

архівні відділи та бібліотеки, об’єкти культури, мистецтва, у тому числі виняткової історичної, 

художньої, наукової чи іншої культурної цінності, що занесені до Державногореєстру національного 

культурного надбання, а також об’єкти архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки 

загальнонаціонального значення, пам’ятки державної частини Музейного фонду України (музейні 

предмети, музейні колекції та музейні зібрання), пам’ятки археології (крім пам’яток культурної 

спадщини, нерухомих об’єктів, що знаходяться на території історико-культурних заповідників); 

 документи Державного бібліотечного фонду України; 

 вихідні матеріали та фільмокопії, що зберігаються у державному фонді фільмів; 

 наукові об’єкти, включені до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять 

національне надбання; 

 ядерні матеріали, ядерні установки і об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними 

відходами, які мають загальнодержавне значення; 

 спеціально відведені місця чи об’єкти, призначені для захоронення відходів (місця розміщення 

відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо); 



 майно та матеріали Державного інформаційного геологічного фонду України; 

 майно, матеріали та дані Державного картографо-геодезичного фонду України, топографо-

геодезичні і картографічні матеріали; 

 державні еталони, інші об’єкти, що забезпечують функціонування Державної метрологічної 

служби; 

 автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам (до першого розгалуження за 

межами території таких підприємств); 

 магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні 

споруди, передавальні пристрої (які функціонують), що безпосередньо використовуються для 

забезпечення процесу перевезень, а саме: залізничні станції та колії загального користування, тягові 

підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи 

сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені 

безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт; 

 майно, що забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське 

(оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі; 

 магістральні нафто- і газопроводи та магістральний трубопровідний транспорт, що 

обслуговують потреби держави в цілому, підземні нафто- та газосховища; 

 об’єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, інших населених пунктів, включаючи 

мережі, споруди, устаткування, які пов’язані з постачанням споживачам води, газу, тепла, а також 

відведенням і очищенням стічних вод, крім випадків, передбачених законодавством; 

 акваторії морських портів, гідротехнічні споруди, об’єкти портової інфраструктури загального 

користування, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного 

забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, інформаційні системи, навчальний 

та гідрографічний флот, майнові комплекси судноплавних інспекцій (крім причалів морських та 

річкових портів, залізничних та автомобільних під’їзних шляхів (до першого розгалуження за межами 

території порту), ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних 

комунікацій); 

 аеродроми та аеродромні об’єкти (злітно-посадкові смуги, руліжні доріжки, перони, системи 

посадки, наземні засоби зв’язку, навігації, спостереження, інші елементи аеродромів, що забезпечують 

безпеку польотів); 

 водосховища і водогосподарські канали комплексного призначення, гідротехнічні захисні 

споруди, об’єкти інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних 

систем; 

 місця поховання; 

 захисні споруди цивільного захисту: 

 в яких розташовані пункти управління; 

 призначені для укриття працівників підприємств, що мають об’єкти підвищеної небезпеки; 

 розташовані у зонах спостереження атомних електростанцій та призначені для укриття 

населення під час радіаційних аварій; 

 транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують виконання робіт, пов’язаних з 

ліквідацією пожеж, наслідків стихійного лиха. 

Стаття 4. Суб’єкти орендних відносин 

1. Суб’єктами орендних відносин є: 

 орендар; 

 орендодавець; 

 балансоутримувач; 

 уповноважений орган управління; 

 представницький орган місцевого самоврядування або визначені ним органи такого 

представницького органу; 

Кабінет Міністрів України або орган державної влади, визначений Кабінетом Міністрів України. 

2. Орендодавцями є: 

а) Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва - щодо 

єдиних майнових комплексів, нерухомого майна (будівель, споруд, їх окремих частин), а також майна, 

що не увійшло до статутного капіталу, що є державною власністю (крім майна, що належить до 

майнового комплексу Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, а 



також майна, що належить вищим навчальним закладам та/або науковим установам, що надається в 

оренду науковим паркам та їхнім партнерам, та інших випадків, передбачених галузевими 

особливостями оренди майна); 

б) органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - щодо єдиних 

майнових комплексів, нерухомого майна та майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке 

належить Автономній Республіці Крим; 

в) органи, уповноважені представницькими органами місцевого самоврядування, - щодо єдиних 

майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке 

перебуває у комунальній власності; 

г) балансоутримувачі - щодо: 

нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів на одного 

балансоутримувача, якщо менший розмір площі не встановлено рішенням представницького органу 

місцевого самоврядування - щодо об’єктів комунальної власності або галузевими особливостями 

оренди майна; 

нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, 

громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує п’яти календарних днів 

протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для 

проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії; 

нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, 

громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує 30 календарних днів 

протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне 

підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організування конгресів і торговельних 

виставок; 

іншого окремого індивідуально визначеного майна; 

ґ) державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та 

консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в 

Україні Державного управління справами - щодо нерухомого майна та іншого окремого індивідуально 

визначеного майна цього підприємства, що передається дипломатичним представництвам та 

консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій 

в Україні. 

3. Орендарями за цим Законом можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та 

юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства (крім 

передбачених частиною четвертою цієї статті). 

4. Не можуть бути орендарями: 

 фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші 

обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", а також пов’язані з ними 

особи; 

 юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення 

вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань"; 

 фізичні та юридичні особи, зареєстровані в державах, включених FATF до списку держав, що 

не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також 

юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано 

таким особам; 

 фізичні та юридичні особи, які перебувають у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) 

або у процесі припинення; 

 працівники орендодавця - щодо майна, яке надається в оренду такими орендодавцями; 

 працівники уповноважених органів управління та балансоутримувачів - щодо майна, оренда 

якого погоджується такими уповноваженими органами управління або яке знаходиться на балансі 

таких балансоутримувачів. 

Частиною 4 ст. 284 Господарського кодексу України  встановлено місячний строк, протягом 

якого орендодавець або орендар можуть заявити про припинення або зміну умов договору оренди 

після строку його дії. Таку заяву заінтересована сторона може також подати і до закінчення цього 

строку. 
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12.08.2020 р. КМУ прийняв розроблену Фондом держмайна постанову «Про затвердження 

примірних договорів оренди державного майна» (далі – Постанова). 

Зазначена Постанова Уряду затверджує 2 нові типові форми: 

 примірного договору оренди єдиного майнового комплексу державного підприємства, його 

відокремленого структурного підрозділу; 

 примірного договору оренди нерухомого майна, іншого індивідуально визначеного майна, що 

належить до державної власності. 

2. Поняття та юридична характеристика договору лізингу. 

Згідно приписів ст.806 Цивільного кодексу України договір лізингу – це цивільно-правовий 

договір, згідно якого одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні 

(лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було 

набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, 

спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених 

лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату 

(лізингові платежі). 

До договору лізингу застосовуються загальні положення Цивільного кодексу України про найм 

(оренду) з урахуванням особливостей. 

Юридична характеристика:  двосторонній, оплатний правочин, консесуальний або реальний. 

Законодавець вказує на можливість існування договору як консенсуального тоді, коли лізингодавець 

зобов'язується передати лізингоодержувачеві у користування майно, або реального, коли для 

укладення договору недостатньо досягнення згоди сторін за всіма його істотними умовами, а 

необхідна ще передача речі - предмета лізингу (ч. 2 ст. 640 ЦК). 

Сторонами договору лізингу є лізингодавець та лізингоодержувач. Лізингодавцем може бути 

юридична особа або індивідуальний підприємець, яка (ий) за рахунок залучених і (або) власних коштів 

набуває у власність майно і надає його як предмет лізингу лізингоодержувачу за певну плату в 

тимчасове володіння і в користування з переходом або без переходу до лізингоодержувача права 

власності на нього. Лізингоодержувачем може бути юридична особа або індивідуальний підприємець, 

яка (ий) відповідно до договору лізингу зобов'язана прийняти предмет лізингу за певну плату, на 

певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння й у користування. 

Для договору лізингу істотними є умови про предмет, строк та лізингові платежі. 

Предмет договору лізингу визначений в статті 807 ЦКУ. Предметом договору лізингу може 

бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками, віднесена відповідно до законодавства до 

основних фондів. Не можуть бути предметом договору лізингу земельні ділянки та інші природні 

об'єкти, а також інші речі, встановлені законом. 

Зокрема, строки договору лізингу визначаються умовами договору. 

Під лізинговим платежем слід розуміти загальну суму платежів за договором лізингу за весь 

термін дії договору. В суму лізингових платежів включаються: відшкодування витрат лізингодавця, 

пов'язаних з придбанням і передачею майна лізингоотримувачу (вартість предмета лізингу); 

відшкодування витрат, пов'язаних з наданням інших передбачених договором послуг (навчання 

персоналу роботі на обладнанні, ремонт і т.п.); дохід лізингодавця. 

Види лізингу. ЦК встановлює можливість існування окремих видів і форм лізингу, особливості 

яких встановлюються законом (ч. З ст. 806). Якщо ЦК містить визначення тільки прямого та непрямого 

лізингу, то Закон України "Про фінансовий лізинг" (далі - Закон) містить визначення фінансового 

лізингу. 

За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у 

продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і 

передати її у володіння та користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного 

року за встановлену плату (лізингові платежі). 

Прямий лізинг – передбачає передачу лізингодавцем лізингоодержувачу власного майна, 

набутого без попередньої домовленості з лізингоодержувачем. Відносини прямого лізингу 

регулюються зазначеними вище загальними положеннями ЦК та ГК з урахуванням положень про найм 

(оренду), а також у відповідних випадках - загальних положень про купівлю-продаж та положень про 

договір поставки. 
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Непрямий лізинг – передбачає передачу лізингодавцем лізингоодержувачу майна, набутого ним 

у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного 

постачальника (продавця) майна. 

Також, залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг може бути двох видів – 

фінансовий чи оперативний. За формою здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, 

міжнародним тощо. 

Що стосується відповідальністі продавця (постачальника) предмета договору лізингу то вона 

стосується договору непрямого лізингу і визначена в ст.808 ЦКУ. Якщо відповідно до договору 

непрямого лізингу вибір продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений 

лізингоодержувачем, продавець (постачальник) несе відповідальність перед лізингоодержувачем за 

порушення зобов'язання щодо якості, комплектності, справності предмета договору лізингу, його 

доставки, заміни, безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію тощо. Якщо 

вибір продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений лізингодавцем, продавець 

(постачальник) та лізингодавець несуть перед лізингоодержувачем солідарну відповідальність за 

зобов'язанням щодо продажу (поставки) предмета договору лізингу. Ремонт і технічне обслуговування 

предмета договору лізингу здійснюються продавцем (постачальником) на підставі договору між 

лізингоодержувачем та продавцем (постачальником). 

Отже, лізинг є специфічним різновидом найму (оренди), що в деяких випадках може поєднувати 

в собі ознаки купівлі-продажу (поставки). Підтвердженням цього є положення ч. 2 ст. 806 ЦК, 

відповідно до яких до договору лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду), 

купівлю-продаж та положення про договір поставки з урахуванням особливостей, встановлених 

спеціальним законодавством. 

2. Поняття та загальна характеристика договору позички. 

За договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає чи зобов’язується 

передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку (ст. 827 

ЦК України). 

Юридична характеристика договору: двосторонній; безвідплатний; як реальний, так і 

консенсуальний. 

Сторонами за договором позички є позичкодавець та користувач. Позичкодавцем можуть бути 

юридичні особи приватного права, якщо іншр Не визначено законом або їхніми установчими 

документами, юридичні особи публічного права, якщо укладання такого договору відповідає їхньому 

правовому статусу, а також фізичні особи. 

Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати речі в безоплатне 

користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління чи 

контролю (ч. 2 ст. 829 ЦК України). 

Форма договору позички (ст. 828 ЦК України): 

 в усній формі - договір позички на речі побутового призначення між фізичними особами; 

 у простій письмовій формі - договір позички між юридичними особами, а також між 

юридичною та фізичною особами; 

 у простій письмовій формі - договір позички будівлі, іншої капітальної споруди, а на строк 

понад один рік - підлягає нотаріальному посвідченню; 

 у письмовій нотаріальній формі - договір позички транспортного засобу, у якому хоча б однією 

зі сторін є фізична особа. 

Істотними умовами договору позички є предмет і безоплатність договору. 

Предметом договору позички, як і договору найму, є річ, яка визначена індивідуальними 

ознаками, і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ); 

також предметом договору позички можуть бути майнові права. Предмет передається в користування 

на встановлений строк. Згідно зі ст. 831 ЦК якщо сторони не встановили строку користування річчю, 

він визначається відповідно до мети користування нею. За ст. 836 ЦК якщо після припинення договору 

користувач не повертає річ, позичкодавець має право вимагати її примусового повернення, а також 

відшкодування завданих збитків. 

Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це чи якщо 

це випливає з суті відносин між ними. 

Згідно зі ст. 828 ЦК договір позички речі побутового призначення між фізичними особами може 

укладатися усно. Договір позички між юридичними особами, а також між юридичною та фізичною 



особами укладається у письмовій формі. Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх 

окремої частини) укладається у письмовій формі, а якщо він укладений на строк 1 рік і більше, то він 

підлягає нотаріальному посвідченню. Договір позички транспортного засобу, в якому хоча б однією зі 

сторін є фізична особа, укладається у письмовій формі і також підлягає нотаріальному посвідченню. 

Стаття 834 ЦК встановлює специфічні підстави розірвання договору позички. Так, 

користувач має право повернути річ, передану йому в користування, в будь-який час до спливу строку 

договору. Якщо річ потребує особливого догляду або зберігання, користувач зобов'язаний повідомити 

позичкодавця про відмову від договору позички не пізніше як за 7 днів до повернення речі.  

Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і повернення речі у разі, якщо: 

 o у зв'язку з непередбаченими обставинами річ стала потрібною йому самому; 

 o користування річчю не відповідає її призначенню та умовам договору; 

 o річ самочинно передана у користування іншій особі; 

 o в результаті недбалого поводження з річчю вона може бути знищена або пошкоджена. 

Особа, яка стала власником речі, переданої у користування, має право вимагати розірвання 

договору, який укладено без визначення строку. Про розірвання договору користувач має бути 

повідомлений заздалегідь, у строк, що відповідає меті позички. 

Договір позички також припиняється у разі смерті фізичної особи абр ліквідації юридичної 

особи, якій річ було передано в користування, якщо інше не встановлено договором (ст. 835 ЦК 

України). 

Якщо після припинення договору користувач не повертає річ, то позичкодавець має право вимагати її 

примусового повернення, а також відшюду- рзлня завданій збитків. 
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