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ВСТУП 

 

Рента (нім. Rente, франц. rente від лат. reditta - повернута, віддана назад) – 

будь-який дохід, регулярно одержуваний від нерухомого майна, землі, облігацій, 

що не потребує від його одержувачів підприємницької діяльності. 

Рента належить до нових цивільно-правових договорів, поява якого 

пов'язана із переходом України до ринкових відносин. 

Договору ренти присвячена глава 56 Цивільного кодексу України (із 

змінами) (далі – ЦК). 

 

1. Основні аспекти договору ренти 
 

Визначення договору ренти встановлено статтею 731 ЦК, а саме, за 

договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні 

(платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього 

зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної 

грошової суми або в іншій формі. 

Договір має реальний характер, оскільки крім надання йому відповідної 

форми для його укладення потребується передання майна платникові ренти. 

Після передання майна одержувач ренти не має за договором  жодних обов'язків, 

а лише права. Отже, договір ренти односторонній. Платність договору полягає в 

тому, що майно передається в обмін на надання забезпечення у вигляді певної 

грошової суми чи в іншій формі. 

Істотною умовою договору є умова про предмет. Предметом договору є 

майно (не лише речі та їх сукупність, а й майнові права та обов'язки, зокрема 

інформація, результати інтелектуальної діяльності та виключні права на них, 

виконання робіт та надання послуг), яке передається під виплату ренти, а також 

сама рента (як у грошовій формі, так і шляхом надання речей, виконання робіт 

або надання послуг). 

Текст договору ренти обов'язково повинен містити: найменування сторін 

за договором; предмет договору; умови, на яких майно передається під виплату 

ренти; форму та розмір ренти; строки виплати ренти; відповідальність платника 

за прострочення ренти; право платника безстрокової ренти на відмову від 

договору ренти; право одержувача безстрокової ренти на розірвання договору 

ренти; ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що передається 

під виплату ренти. Платник ренти має право відчужувати майно, передане йому 

під виплату ренти, лише за письмовою згодою одержувача ренти. У цьому 

випадку в тексті договору відчуження майна, яке передане під виплату ренти, 

крім істотних умов договору відчуження, обов'язково зазначається про перехід 

обов'язків платника ренти до нового набувача, а також інші істотні умови 

договору ренти. 

 

2. Сторони договору ренти 
 

Сторонами у договорі ренти є фізичні або юридичні особи. При укладенні 

договору ренти сторони мають бути наділені цивільною правоздатністю та 
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цивільною дієздатністю. Відповідно до статті 733 ЦК до сторін належать: 

 одержувач ренти: власник майна, який передає майно іншій особі в обмін 

на отримання періодичних виплат рентних платежів у грошовій або  натуральній 

формі; 

 платник ренти: особа, яка набуває права власності на майно, яке 

передається одержувачем ренти в обмін на зобов’язання сплачувати йому ренту 

у формі певної грошової суми або іншого надання. 

Одержувачем ренти повинен бути власник майна, яке передається під 

виплату ренти, оскільки цей договір спрямований на передачу права власності 

на майно. Стосовно фізичних осіб, то лише дієздатна особа може без будь-яких 

обмежень виступати як платник і як одержувач ренти. 

Юридичні особи за договором ренти можуть виступати як одержувачі так і 

як платники ренти. Зокрема, за договором ренти житла юридичні особи зазвичай 

виступають одержувачами ренти. Платниками за договором ренти житла 

переважно є фізичні особи, які придбають житло для власних потреб. У випадку, 

коли юридичні особи надаватимуть побудоване житло своїм співробітникам, а 

управителі житловою комерційною нерухомістю і третім особам, вони будуть 

платниками ренти. 

ЦК не передбачає, але й не забороняє можливості укладення договору 

ренти на користь третьої особи, відповідно до статті 636 ЦК, оскільки виконати 

обов’язок на користь третьої особи за цим договором можуть обидві сторони. 

Права одержувача ренти можуть передаватися іншим особам, що може 

відбутися шляхом відступу від вимоги і переходити у спадок, якщо одержувач 

ренти є фізичною особою, або передаватися в порядку правонаступництва  в разі 

реорганізації юридичних осіб, якщо інше не передбачене законом чи договором. 

 

3. Форма договору ренти 
 

Відповідно до статті 732 ЦК договір ренти укладається в письмовій  

формі. 

Договір ренти та договір про передачу нерухомого майна під виплату 

ренти підлягають нотаріальному посвідченню. 

У випадку недотримання вимог закону договір ренти слід визнавати 

недійсним. 

  Згідно пункту 9 глави 2 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 

22.02.2012 № 296/5, зареєстрований в Міністерстві  юстиції України 

22.02.2012р. за № 282/20595 (із змінами), договір ренти посвідчується 

нотаріусом з дотриманням загальних правил посвідчення договорів відчуження. 

Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно  у 

власність платника ренти за плату, до відносин сторін щодо передачі майна 

застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, а якщо майно 

передається безоплатно - положення про договір дарування. У цьому разі 

правила статті 362 ЦК не застосовуються. 

Текст договору ренти обов'язково повинен містити:  

http://law.leschishin.org/ind/
http://law.leschishin.org/ind/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12/page3?text=%F0%E5%ED%F2%E8&amp;w17
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- найменування сторін за договором; 

- предмет договору; 

- умови, на яких майно передається під виплату   

- ренти; форму та розмір ренти; 

- строки виплати ренти; 

- відповідальність платника за прострочення ренти; 

- визначення права платника безстрокової ренти на відмову від договору 

ренти; 

- визначення права одержувача безстрокової ренти на розірвання договору 

ренти; 

- визначення ризику випадкового знищення або пошкодження майна, що 

передається під виплату ренти. 

Платник ренти має право відчужувати майно, передане йому під виплату 

ренти, лише за письмовою згодою одержувача ренти. У цьому випадку в тексті 

договору відчуження майна, яке передане під виплату ренти, крім  істотних умов 

договору відчуження, обов'язково зазначається про перехід обов'язків платника 

ренти до нового набувача, а також інші істотні умови договору ренти. 

 

4. Розмір та форма ренти 
 

Стаття 737 ЦК містить правила щодо форми і розміру ренти. У випадку 

відсутності або неконкретності умов договору про форму та (або) розмір ренти 

даний договір вважається неукладеним. 

Рента може виплачуватися у грошовій формі або шляхом передання речей, 

виконання робіт або надання послуг. Форма виплати ренти встановлюється 

договором ренти. Специфіка даного договору передбачає можливість заміни 

однієї форми рентних платежів як під час укладення договору, так і в період 

його виконання. Окрім грошового еквівалента зазначених платежів може бути: 

а) надання житла; 

б) забезпечення харчування; в) догляд; 

г) допомога (надання такої допомоги, яка прямо передбачено договором, 

або без якої одержувач не здатний за станом здоров’я виконати необхідні дії). 

Сторони вправі домовитися і про інші форми забезпечення та виконання 

обов’язків. В цьому випадку платник ренти зобов’язується надавати комплекс 

послуг щодо забезпечення і підтримки життєвого рівня одержувача ренти, 

визначеного погодженим сторонами грошовим еквівалентом. Обсяг цих 

обов’язків не є вичерпним і визначається в кожному конкретному випадку, 

керуючись принципами розумності, добросовісності, а також з урахуванням 

особистості одержувача ренти. 

Розмір ренти встановлюється договором. Якщо одержувач ренти передав у 

власність платника ренти грошову суму, розмір ренти встановлюється у розмірі 

облікової ставки Національного банку України, якщо більший розмір не 

встановлений договором ренти. Розмір ренти змінюється відповідно до зміни 

розміру облікової ставки Національного банку України, якщо інше не 

встановлено договором.     

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12/page3?text=%F0%E5%ED%F2%E8&amp;w18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12/page3?text=%F0%E5%ED%F2%E8&amp;w19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12/page3?text=%F0%E5%ED%F2%E8&amp;w110
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Відповідно до пункту 9 розділу ІІ Положення про основи процентної 

політики Національного банку України, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 21.04.2016 № 277 (із змінами), Національний 

банк щодня публікує розмір облікової ставки в засобах масової інформації 

та/або оприлюднює через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації, у 

тому числі на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного 

банку.  

Зокрема, на вказаній сторінці офіційного Інтернет-представництва 

Національного банку України зазначено облікові ставки в 2017 році: 
Облікова ставка Національного банку України 

 

Період % річних 

2017   

з 07.07 12.5 

з 26.05 12.5 

з 14.04 13 

з 03.03 14 

з 27.01 14 
 

 

 

5. Строк виплати ренти 
 

Рента виплачується після закінчення кожного календарного кварталу, 

якщо інше не встановлено договором ренти, тобто зобов’язання платника ренти 

полягають у виплаті одержувачеві обумовленої договором грошової суми 

наприкінці кожного календарного кварталу. Сторони за взаємною згодою у 

відповідності до договору ренти можуть встановити графік платежів,  відповідно 

до якого будуть проводитися розрахунки. Особливим засобом, який захищає 

інтереси одержувача ренти, є відповідальність платника ренти за прострочення 

платежу виконання зобов’язання. 

 

6. Виплата ренти 
 

Договором ренти може бути встановлено, що одержувач ренти передає 

майно у власність платника ренти за плату або безоплатно. Якщо договором 

ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника 

ренти за плату, до відносин сторін щодо передання майна застосовуються 

загальні положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, 

- положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. 

У разі передання під виплату ренти земельної ділянки або іншого 

нерухомого майна одержувач ренти набуває право застави на це майно. Рента 

обтяжує нерухоме майно, яке було передано під виплату (земельна ділянка, 

помешкання, будинок, дача, квартира). У випадку порушення платником ренти 

своїх зобов’язань, одержувач ренти має змогу задовольнити свої вимоги за 

рахунок цього майна переважно перед іншими особами. 

Платник ренти має право відчужувати майно, передане йому під виплату 

ренти, лише за згодою одержувача ренти. У разі відчуження нерухомого майна 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=51498964&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=49122361&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=46943692&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44753408&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=43017514&cat_id=55838
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іншій особі до неї переходять обов'язки платника ренти. Якщо під виплату ренти 

передано рухоме майно, спосіб забезпечення виконання зобов’язань платника 

ренти повинен бути обов’язково погоджений сторонами. 

Виплата ренти може бути забезпечена шляхом встановлення обов'язку 

платника ренти застрахувати ризик невиконання ним своїх обов'язків за 

договором ренти. 

За прострочення виплати ренти згідно статті 736 ЦК платник ренти 

сплачує одержувачеві ренти проценти. Розмір відсотків визначається сторонами 

договору, а якщо він в договорі не встановлений, то визначається згідно частини 

2 статті 536 ЦК, в якому вказано, що розмір процентів за користування чужими 

грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом 

цивільного законодавства. Слід врахувати, що виплата обумовлених в законі або 

договорі відсотків не є засобом цивільно-правової відповідальності, обов’язок з 

їх виплати настає в усіх випадках просрочки платника ренти, навіть у тому 

випадку, коли прострочка відбулася не з вини платника. 

Можливі випадки, коли майно, яке передається під виплату ренти, отримує 

пошкодження чи гине випадково (мова йде про випадки, коли в цьому немає 

вини жодної із сторін, наприклад, в результаті дії третіх осіб чи в результаті 

незворотної сили). Відповідно до статті 742 ЦК ризик випадкового знищення або 

випадкового пошкодження майна, переданого безоплатно під виплату 

безстрокової ренти, несе платник ренти. У разі випадкового знищення або 

випадкового пошкодження майна, переданого за плату під виплату безстрокової 

ренти, платник має право вимагати відповідно припинення зобов'язання щодо 

виплати ренти або зміни умов її виплати. 

Згідно статті 743 ЦК у разі випадкового знищення або випадкового 

пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк, платник 

ренти не звільняється від обов'язку виплачувати її до закінчення строку виплати 

ренти на умовах, встановлених договором ренти. 

 

7. Повноваження сторін договору ренти згідно ЦК 

     щодо припинення  дії договору ренти 
 

Договір безстрокової ренти укладається на невизначений строк. Проте, в 

статті 739 ЦК передбачено право платника безстрокової ренти на відмову від 

договору ренти. Може бути знищене (використане) те майно, яке було передане 

під виплату ренти, можуть змінитися особи, які першими уклали даний договір, 

а саме зобов’язання з виплати ренти буде зберігатися. Умова договору, 

відповідно до якої платник безстрокової ренти не може відмовитися від 

договору ренти, є нікчемною. 

Договором ренти можуть бути встановлені умови здійснення платником 

безстрокової ренти відмови від договору ренти. Ця умова є обов’язковою для 

сторін, і повинна бути врахована при укладанні договору ренти. Сторони 

договору ренти залишають за собою право встановити умови, відповідно до яких 

платник має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язання. 

Зазначені умови можуть, зокрема, передбачати строк повідомлення про відмову 
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від договору, порушення якого може тягнути сплату пені чи інші негативні 

наслідки для одержувача ренти (перенесення строку дострокового припинення 

договору тощо). 

Зобов’язання з виплати ренти може бути припинене у випадку  досягнення 

сторонами договору згоди про розірвання договору. Сторони вправі самі 

визначити, на яких засадах це відбувається, чи передбачається повернення майна 

і вже виплачених рентних платежів, чи отримує одержувач ренти компенсацію. 

Договір ренти припиняється після спливу 3 (трьох) місяців від дня  

одержання одержувачем ренти письмової відмови платника безстрокової ренти 

від договору за умови повного розрахунку між ними. У випадку наявності 

заборгованості між сторонами на момент спливу зазначеного тримісячного 

строку дата припинення договору ренти переноситься до погашення зазначеної 

заборгованості, якщо інше не передбачено договором. 

Згідно статті 740 ЦК одержувач безстрокової ренти має право на 

розірвання договору ренти. А саме, одержувач безстрокової ренти має право 

вимагати розірвання договору ренти у разі, якщо: 

a. платник безстрокової ренти прострочив її виплату більш як на один 

рік; 

b. платник безстрокової ренти порушив свої зобов'язання щодо 

забезпечення виплати ренти; 

c. платник безстрокової ренти визнаний неплатоспроможним або 

виникли інші обставини, які явно свідчать про неможливість виплати ним  ренти 

у розмірі і в строки, що встановлені договором. 

Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору 

ренти також в інших випадках, встановлених договором ренти. Таким чином, 

перелік підстав, що дають право одержувачу безстрокової ренти розірвати 

договір ренти носить не виключний характер і може бути розширений 

сторонами, та закріплений у договорі. Наприклад, договір ренти може додатково 

вказувати на такі випадки, як перехід обтяженого рентою майна до іншої особи, 

суттєва зміна складу, якості чи призначення майна, що передане під виплату 

безстрокової ренти, виїзд платника безстрокової ренти на постійне місце 

проживання за кордон тощо. 

Особливістю вищевказаної статті є гарантія одержувачеві ренти реальної 

можливості отримати виконання в грошовому еквіваленті або ж повернути 

майно. 

 

8. Розірвання договору ренти 
 

У випадку розірвання договору ренти сторони мають самостійно 

врегулювати порядок розрахунків. Згідно частини 1 статті 741 ЦК, якщо 

договором ренти не встановлені правові наслідки розірвання договору ренти, 

розрахунки провадяться залежно від того, чи майно було передано у власність 

платника ренти за плату чи безоплатно. 

Якщо сторонами не врегульовано порядок розрахунків при розірванні 

договору, то частиною другою та третьою статті 741 ЦК встановлено правила її 
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визначення, в залежності від того, платно чи безоплатно було передано майно у 

власність платника ренти, що виступає предметом ренти. В обох випадках 

одержувач ренти має право вимагати виплати від платника ренти річної суми 

рентних платежів, а при платній ренті одержувач також має право вимагати 

вартість переданого майна. Норми статті 741 ЦК спрямовані на захист інтересів 

одержувача ренти. Одержувач не може позбутися права власності інакше, як на 

підставі добровільної передачі майна платнику ренти. Платник не має права 

вимагати передачі майна у власність від одержувача ренти. 

 

Література: 

1. Цивільний кодекс України (із змінами). 

2. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений 

наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 22.02.2012р. за № 282/20595 (із змінами). 

3. Положення про основи процентної політики Національного банку 

України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 

21.04.2016 № 277 (із змінами). 
 

 

 

Відділ реєстрації нормативно-правових  

актів, правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області 

 

http://law.leschishin.org/ind/
http://law.leschishin.org/ind/

