
Інструкційно - методична карта практичного заняття № 10 

 

Дисципліна : Цивільне та сімейне право " 

Тема заняття : 2.12. Найм (оренда) 

Зміст заняття : вирішення ситуацій щодо оренди (найма) та складення договору оренди. 

Мета заняття : 

навчальна - формування у студентів знань щодо вирішення цивільно-правових питань оренди та 

вміння складати цивільно-правові договори. 

виховна - сприяти правовій грамотності студентів, виховання почуття безумовного дотримання 

закону. 

Методичне забезпечення заняття: 

1. Цивільний кодекс України . 

2. Постанова Пленум вищого господарського суду України від 29.05.2013  № 12 «Про деякі 

питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна» 

 

Хід заняття : 

1 Організаційний момент. 

11 Актуалізація опорних знань 

1. Поняття договору оренди його сторони форма зміст. 

2. Поняття договору прокату. 

З. Найм будівлі чи іншої капітальної споруда. 

4. Поняття лізингу, його форма та сторони. 

 

III. Вирішення ситуацій 

Ситуація 1 

Сидоров за договором найму отримав від Петрова електрозварюваний апарат і коли через 

деякий час підключив його у своїй майстерні для виконання певних робіт то з'ясувалось що апарат не 

працює. Петров від ремонту апарату відмовився, мотивуючи це тим що він передав апарат Сидорова у 

належному стані. 

 Визначте: 

а) Чи є у Петрова юридичні підстави для такого ствердження? 

б) Як вирішити справу з ремонту апарату? 

в) За яких умов Сидоров мав би право вимагати заміни апарату чи безплатного 

усунення недоліків? 

Ситуація 2 

Бондаренко за договором оренди отримав у фермера Боровика корову строком на 3 роки Після 

закінчення оренди Боровик забажав повернення йому і теляти від цієї корови, посилаючись при цьому 

на ет. 189 ч. 2 ЦК 

Як вирішити справу? 

Ситуація З 

Підприємство "Світоч" має намір взяти в оренду у фірми "Зоря" окреме приміщення під 

механічний цех. 

Складіть договір оренди приміщення необхідні для складання договору данні визначить 



самостійно. 

 
ДОГОВІР № _____  

оренди нежитлового приміщення 

м. _____                                                                                “____”  ____________ 20__ року 

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: _________________________________________________________________, який(а) діє від 

імені _________________________________________________________________ та на підставі доручення №_________ 

від”___”______________200_ р., з одної сторони, та                             

ОРЕНДАР: суб'єкт підприємницької діяльності _______________________________________________, що діє 

на підставі ___________________________________, в особі 

_______________________________________________________________, з другої сторони, надалі в тексті разом названі 

"Сторони", 

уклали цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Орендодавець зобов'язується надати Орендарю у тимчасове платне користування нежитлове приміщення, що 

знаходяться за адресою: _________________________________________________________________________ (далі за 

текстом “Приміщення”). Приміщення розташоване на ___________________________________________, 

 ________________________________________________згідно викопіровки з плану БТІ (Додається до Договору). 

Приміщення належить Орендодавцю на підставі_______________________________________________________. 

1.2. Загальна площа Приміщення складає _________________________________________________________ кв.м. 

1.3. Приміщення надається для_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 

Орендарю не дозволяється використовувати Приміщення і для будь-яких інших цілей, за власним розсудом.  

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ - ПРИЙОМУ ПРИМІЩЕНЬ 

2.1. Прийом-передача Приміщення здійснюється комісією, до складу якої входять представники обох Сторін. 

2.2. Про факт передачі-прийому Приміщення складається акт прийому-передачі (надалі -"Акт"), в якому зазначається 

технічний стан Приміщення. Акт підписується обома Сторонами і є невід'ємною частиною Договору.  

2.3. Орендодавець має право відмовитись від Договору та передати Приміщення іншій особі за умови, якщо Орендар без 

наявності причин або підстав (технічний стан Приміщення, умови оплати тощо) не прийме Приміщення в оренду на 

протязі 5 (п'яти) днів з дня підписання Акту. 

3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
3.1 Термін дії Договору становить 1 (один) рік з дня підписання Акту. 

3.2. Якщо за 2 (два) місяця до закінчення строку дії Договору жодна зі Сторін не заявить про намір розірвати даний 

Договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) ще на один календарний рік на таких самих умовах. Така 

пролонгація дії цього Договору можлива без обмеження терміну. 

4. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
4.1. Розмір орендної плати становить _________________________________________________________ грн. за один 

місяць і підлягає коригуванню згідно з пунктом 4.4. 

4.2. Орендар зобов'язаний протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня підписання Договору сплатити орендну плату за 

перші 2 (два) місяця авансом. 

4.3. Орендна плата сплачується по перерахунку на розрахунковий рахунок Орендодавця / готівкою  не пізніше 30 

(тридцятого) числа поточного місяця. 

4.4. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається з урахуванням в установленому порядку індексу 

інфляції за попередній місяць. 

4.5. Вартість всіх наданих комунальних послуг, використаної електроенергії сплачується Орендодавцем на підставі 

рахунків комунальних підприємств або згідно лічильників. 

4.6. Усі витрати за користування телефонних номерів (міських, міжміських та міжнародних) оплачуються Орендарем 

самостійно, згідно з рахунками телефонної станції, з урахуванням  фактично проведених міжнародних переговорів. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ. 

5.1. Орендодавець зобов'язується: 

5.1.1. Передати Орендарю приміщення на протязі 2 (двох) днів з моменту підписання цього Договору;  

5.1.2. Своєчасно здійснювати комунальні платежі; 

5.1.3. Надавати на вимогу Орендаря копії документів, які стосуються Приміщення (в т.ч. про його місцезнаходження, 

інше). 
  

5.2. Орендодавець має право: 



5.2.1. В разі проведеного Орендарем без дозволу Орендодавця поліпшення Приміщення не відшкодовувати зроблених 

для цієї мети витрат. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ 

6.1. Орендар зобов'язаний: 

6.1.1. Використовувати Приміщення у відповідності з умовами Договору; 

6.1.2. Своєчасно здійснювати орендні платежі та платежі за користування телефонних номерів;   

6.1.3. Утримувати Приміщення у належному санітарному стані, дотримуватись правил користування електроенергією та 

устаткуванням; 

6.1.4. Самостійно встановити системи охоронної та пожежної сигналізації у Приміщеннях (в разі їх відсутності); 

6.1.5. Здійснювати за власний рахунок поточний та дрібний ремонт Приміщень; 
6.1.6. Безперешкодно надавати доступ Орендодавця в Приміщення, для проведення обстежень технічного стану 
Приміщення та капітальних ремонтних робіт; 
6.1.7. За власний рахунок застрахувати протягом одного місяця з дня підписання Договору  Приміщення на користь 
Орендодавця, який бере на себе ризик випадкової загибелі або пошкодження об'єкта оренди;  
6.1.8. Компенсувати збитки, спричиненні Приміщенню з вини Орендаря; 
6.1.9. Дотримуватися вимог  законодавства з питань містобудування та архітектури.  
 
6.2. Орендар має право: 
6.2.1. За згодою Орендодавця робити будь-які поліпшення Приміщення. Поліпшення, які можуть бути відокремлені без 

погіршення зовнішнього стану Приміщень, є власністю Орендаря. 

6.2.2. Користуватися системами комунікацій, комунальними послугами, які знаходяться в Приміщенні. 

7.    ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ПРИМІЩЕНЬ 
7.1. Повернення Приміщення здійснюється комісією, яка складається з представників обох Сторін. Про повернення 
Приміщення складається акт прийому - передачі. 
7.2. В разі прострочення підписання акту прийому - передачі з вини Орендаря без наявності суперечок, що стосуються 
такого розірвання, строк дії Договору продовжується ще на один місяць.  
7.3.  Орендар повинен передати Орендодавцю Приміщення в стані, в якому його було отримано, з урахуванням 

нормального зносу. 
7.4.  Усі поліпшення Приміщення, здійснені Орендарем без дозволу Орендодавця, які є невід'ємними (які не можуть бути 
знято без погіршення загального стану приміщень) повинні залишитись у Приміщенні і стають власністю Орендодавця. 
7.5.  Після розірвання даного Договору Орендар передає Орендодавцю ключі від Приміщення. 

8.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 

8.1.      Орендар несе наступну відповідальність за Договором: 

8.1.1. У випадку прострочення по оплаті орендних платежів - пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ та 35 

відсотків річних за кожний день прострочення оплати ; 
8.1.2. У випадку погіршення стану Приміщення з вини Орендаря, в узгоджений Сторонами термін складається комісія, до 
складу якої входять представники обох Сторін, яка визначає розмір спричинених збитків, про що складається акт. При 
наявності суперечок з питань оцінки вартості нанесеної шкоди, можлива експертна оцінка збитків. Вартість 
спричиненого збитків Орендар має сплатити в повному обсязі Орендодавцю в десятиденний термін, з дати підписання 
акту та узгодження розміру збитків обома Сторонами. 
8.1.3. У випадку нанесення шкоди майну Орендодавця з вини Орендаря останній відшкодовує завдані збитки згідно до 
вимог законодавства. 
 

8.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за Договором: 
8.2.1. У випадку несвоєчасної здачі Приміщення Орендарю після підписання Договору, Орендодавець сплачує пеню у 
розмірі подвійної облікової ставки НБУ .  
 
8.3.  Орендодавець не несе відповідальність: 
8.3.1. За збереження майна Орендаря; 
8.3.2. За якість електроенергії, одержаної від мереж АК "Київенерго" (частота струму, перерви та оперативні 
переключення, зниження напруги та інших показників якості електроенергії); 
8.3.3. За шкоду спричинену майну Орендаря, яка відбулася не з вини Орендодавця.  

9.   УМОВИ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. 
9.1.     Термін дії Договору достроково припиняється за вимогою Орендодавця: 

9.1.1. Якщо Орендар користується Приміщеннями не за призначенням згідно п. 1.3. Договору; 

9.1.2. Якщо Орендар навмисно або з необережності погіршує стан Приміщення; 

9.1.3. У випадку несвоєчасного внесення орендної плати. 

9.2.   Термін дії Договору достроково припиняється за вимогою Орендаря: 
9.2.1. Якщо Приміщення в силу обставин, за які Орендар не відповідає, виявиться в стані, непридатному для 
використання згідно з умовами Договору. 
9.3. Термін дії Договору може бути припинений за згодою Сторін, причому Сторона, яка має намір розірвати Договір, 
зобов'язана попередити іншу за 2 (два) місяця.  
 



10.    ПОРЯДОК   ВИРІШЕННЯ  СУПЕРЕЧОК 
10.1. При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за Договором або у зв'язку з ним, Сторони здійснюють 
всі необхідні заходи для урегулювання вказаних суперечок шляхом переговорів та взаємних консультацій.  
10.2. Усі суперечки та розбіжності пов’язані з виконанням Договору, урегулювання яких не буде досягнуто шляхом 
переговорів, розглядаються Господарським судом в порядку, який передбачено чинним законодавством України. 
10.3. Судова справа може бути закінчена за досягненням мирової угоди між Сторонами. 
10.4. З усіх питань, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються вимогами чинного законодавства. 

11.   ФОРС-МАЖОРНІ  ОБСТАВИНИ. 
11.1. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли після підписання Договору, в результаті 
непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші 
стихійні лиха, війну або військові дії, які роблять неможливим виконання умов Даного Договору.  
11.2. Сторона, що опинилась під впливом форс-мажору, зобов'язана негайно повідомити іншу сторону про виникнення та 
довготривалість форс-мажору. 
11.3. У випадку, якщо обставини непереборної сили (форс-мажору) тривають більш ніж 3 (три) календарних місяця, 
кожна сторона має право розірвати цей Договір, повідомивши про це іншу сторону за один місяць. 

12.   ОСОБЛИВІ УМОВИ. 
12.1.  Договір укладено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 

Сторін.  

12.2. Сторони повинні повідомляти одна другій про зміни своїх реквізитів, номерів телефонів, факсів у 5-ти денний 
термін із дня виникнення відповідних змін. 
12.3.  Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні тільки за умови, що вони зроблені в письмовій формі 
шляхом підписання обома Сторонами Додаткової угоди. 
12.4. Сторони зобов'язуються не розголошувати умови Договору, за винятком випадків, передбачених законодавством. 

13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:            ОРЕНДАР: 

______________________________________                ________________________________________  

______________________________________                ________________________________________ 

______________________________________                ________________________________________ 

______________________________________                ________________________________________ 

______________________________________                ________________________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

  

_________________ /______________/    ___________________ /______________/ 



Методичні рекомендації: 

 
Для виконання завдання практичного заняття слід вивчити гл. 58 ЦК України "Найм 

(оренда)" 

Найм (оренда) направлені на опосередкування прав власника майна щодо передачі у 

тимчасове користування, а у певних випадках і у володіння  іншим суб'єктам цивільного права. 

Відносини найму (оренди) регулюються, крім цивільного кодексу, також законом "Про оренду 

державного та комунального майну" від 14.03.95 р. §. 5 гл„ ЗО Господарського кодексу тощо. 

Цивільне законодавство не визначає поняття "оренда окремо від поняття 

«найм» але у практичній діяльності суб'єктів права поняття оренда використовується 

здебільшого при укладанні договорів щодо здійснення підприємницької діяльності. 

Відповідно до ст. 759 ЦК за своєю правовою природою договір найму (оренди) є 

консесуальним двостороннє зобов'язуючим оплатним правочином, за яким майно або передається 

наймачу (орендарю) одразу або ця передача майна здійснюється у майбутньому. Предметом 

договору можуть бути не вилучені з цивільного обороту речі, які мають індивідуальні ознаки і 

зберігають свій первісний вигляд при неодноразовому використанні а також майнові права. 

Передати ці речі у найм (оренду), може лише власник речі або особа, якій належать майнові 

права, чи особа, уповноважена власником. 

Договори найму (оренди) укладаються у письмовій формі відповідно до загальних положень 

про правочини (гл. 16 ЦК) 

Укладення договору оренди нерухомого майна можна розділити на три основні етапи: 

1. Підготовка до укладення договору. 

2. Укладання договору оренди та його підписання. 

3. Державна реєстрація права найму. 

ПІДГОТОВКА ДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 

Перш ніж укладати договорів оренди нерухомості, необхідно з’ясувати: 

- чи є орендодавець власником нерухомого майна, що передається в найм; 

- чи є нерухомість спільною власністю декількох осіб; 

- чи не перебуває об’єкт нерухомості в іпотеці, під забороною або під арештом; 

- чи не укладався орендарем інший договір оренди на це помешкання з іншою особою; 

- чи є майнові права на нерухомість предметом спору в суді. 

Відповідно до вимог Цивільного кодексу України, передавати в оренду нерухоме майно 

може лише її власник або довірена особа на підставі нотаріально посвідченої довіреності, а у 

випадку суборенди (піднайму) – первинний орендатор (наймач) з дозволу власника. 

Отже, перш ніж укладати договір оренди, особливо на тривалий строк, необхідно впевнитися, 

що особа, з якою Ви збираєтеся укладати договір оренди, є власником нерухомості. 

У орендодавця має бути оригінал правовстановлюючого документу на об’єкт нерухомості 

(нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу квартири, договір дарування, свідоцтво на 

спадщину з відміткою про державну реєстрацію права власності, свідоцтво про права власності на 

об’єкт нерухомості, рішення суду тощо). 

Право власності орендодавця на помешкання можна перевірити самостійно шляхом 

отримання Інформаційної довідки щодо об’єкта нерухомого майна з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно через мережу Інтернет, а саме: Кабінет електронних сервісів на сайті 

Міністерства юстиції України(https://kap.minjust.gov.ua/). 

Крім того, до укладення договору оренди необхідно перевірити, чи не перебуває об’єкт 

оренди підарештом, в іпотеці або іншими обмеженнями. Адже, відповідно до Закону України 

«Про іпотеку», передача в оренду нерухомого майна, що є предметом іпотеки можливе лише з 

дозволу іпотекодержателя. Це також можна перевірити через зазначений електронний сервіс.  

Слід мати на увазі, що у вказаних реєстрах може не бути відомостей щодо нерухомого 

майна, держану реєстрацію якого проводили бюро технічної інвентаризації в Реєстрі прав власності 

на нерухоме майно, який діяв в період з 2003 по 2013 роки. 



Підтвердженням права власності на нерухоме майно, зареєстроване після 01 січня 2013 

року, є виключно наявність відповідного запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно. 

У разі, якщо нерухомість перебуває у спільній власності декількох осіб, то її передача в 

оренду одним із власників можлива лише з письмового дозволу інших співвласників. Це також 

стосується випадку, коли орендодавець перебуває у зареєстрованому шлюбі. 

Крім того, аби ще більше убезпечити себе, можна перевірити, чи є житло предметом 

спору в суді.Можливо, право власності на нього оспорюється іншою особою, або ж попередні 

орендарі зверталися до суду за захистом своїх порушених прав на це помешкання. Пошук таких 

судових справ можна зробити через Єдиний державний реєстр судових 

рішень (http://www.reyestr.court.gov.ua/). 

Перевірити, чи не передана квартира в оренду іншій особі на той же період можливо лише, 

якщо такий договір посвідчувався нотаріусом шляхом отримання через нотаріуса витягу з реєстру 

правочинів щодо цього об’єкту нерухомості. Якщо ж орендар уклав договір оренди в простій 

письмовій формі, з’ясувати таку інформацію можливо лише з його слів, вписавши таке його 

твердження в договір оренди та передбачивши відповідні санкції за невідповідність такої інформації 

фактичним обставинам. 

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 

Договір оренди житлових приміщень, має бути укладений в простій письмовій формі та не 

підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню навіть, якщо він укладається на строк більше 

ніж 3 роки. 

Однак, договір може бути посвідчений нотаріально за вимогою однієї зі сторін. Тобто, за 

бажання Ви можете домовитися з орендодавцем про нотаріальне посвідчення договору оренди. 

До істотних умов договору оренди нерухомості належать: 

1. Предмет (яка саме нерухомість здається в оренду, її характеристики); 

2. Сторони договору; 

3. Розмір орендної плати і порядок розрахунків; 

4. Строк дії договору. 

ДЕРЖАВНА РЕЄСРАЦІЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ НЕРУХОМОСТІ 

Чинним законодавством визначено, що обов’язковій державній реєстрації відповідно до 

закону підлягає лише право користування (найму, оренди) нерухомим майном, яке виникає на 

підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на 

строк не менш як три роки. 

Тобто, законодавство пов’язує виникнення у правонабувача обов’язку здійснити реєстрацію 

права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими 

частинами винятково зі строком дії відповідного договору. 

Звертаємо увагу! Строк дії договору оренди нерухомості може і не зазначатись у договорі. 

Однак, у такому випадку відповідно до закону такий договір буде вважатись укладеним строком на 5 

років. 

Для проведення державної реєстрації права користування (найму, оренди) нерухомим майном, 

яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) 

мешканці міста можуть звернутися до управління з питань реєстрації виконкому Криворізької 

міської ради, Центру адміністративних послуг «Віза» чи його територіальних підрозділів, 

розташованих у кожному районі міста. 

ПІДВОДИМО ПІДСУМКИ 

1. Власнику квартири дуже важливо приділити увагу правильному оформленню договору 

оренди, оскільки мова йде про збереження Вашої власності. 

2. Пошук добросовісного орендаря є досить трудомістким процесом та потребує особливої 

пильності власника нерухомості. 



3. У договорі оренди квартири можна прописати істотні умови та практично будь-які інші 

умови на свій розсуд, однак необхідно проаналізувати, чи не суперечитимуть вони чинному 

законодавству. 

4. Договір найму помешкання укладений на строк понад 3 роки підлягає державній реєстрації 

у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Договір оренди для орендаря (того, хто шукає помешкання) – це гарантія того, що при 

належному користуванні його не виженуть з житла достроково. 

Для орендодавця (того, хто здає помешкання) договір – це запорука того, що орендар буде 

вчасно платити і відшкодує збитки за заподіяну майну шкоду (наприклад, якщо з його вини 

трапиться пожежа). 

Таким чином, підписання договору є важливим для обох сторін, особливо якщо Ви збираєтеся 

укласти договір оренди нерухомості з фізичною особою на тривалий термін. 

 

 

Викладачі                              Ю.М. Скляренко 

          Ю.В. Децюра 
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