
Організаційно-правові особливості 

договору управління ЦМК (основними 

засобами) комунальної (державної) 

власності 

Руслан Кундрик, адвокат,  

старший консультант з юридичних питань та ДПП 

Інститут місцевого розвитку,  

Проект USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні” 

 

Київ, 15  березня 2016 року 

 



1. Законодавче регулювання управління майном 

Договір управління майном - одна сторона (установник управління) 

передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, 

а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені 

управління цим майном в інтересах установника управління або 

вказаної ним особи (вигодонабувача). 

 

Предмет договору управління майном: 

1) підприємство як єдиний майновий комплекс; 

2) нерухома річ; 

3) цінні папери; 

4) майнові права та інше майно. 

Цивільний кодекс України,  гл.70 

 



2. Управління майном та його відмінність 

Закон «Про оренду…» 

 

 

    Оренда    

 

 

 

 

Закон “Про концесію…” 

 

      

    Концесія 
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Мета – отримання 

майнової вигоди, 

орендної плати 

Зміст – використання майна на 

власний розсуд в межах 

призначення 

 

Мета -  

задоволення громадських 

потреб  

 

Зміст - права на створення 

(будівництво) та (або) 

управління (експлуатацію) 

об'єкта, поліпшення  об'єкта  

концесії  

 



3. Управління майном 

 

• Договір управління майном, за яким управитель управляє майном відповідно до 

умов договору, тобто здійснює юридично значущі дії щодо нього.    

 

 

• Установника управління не цікавить, якими діями, фактичними або юридичними, 

управитель досягатиме мети цього договору. 

 

 

• Іншими словами, спрямування договору управління майном — це мета 

отримання майнової вигоди установником управління або 

вигодонабувачем, але без передачі майна у власність управителеві. 



4. Управління підприємством 

Договір управління підприємством  має наступні особливості:  

 

- предметом договору  - підприємство – майновий комплекс;  

- обов’язково проводитися інвентаризація,  із складанням документів, що 

підтверджують склад майнового комплексу: 

 

• акт інвентаризації; 

• бухгалтерський баланс;  

• висновок незалежного аудитора про склад і вартість підприємства; 

• перелік усіх боргів (зобов’язань); 

 

Загальні положення договору управління майном мають застосовуватися до 

договору управління підприємством 

 

Предметом будь-яких цивільно-правових правочинів може бути не тільки 

підриємство, але й його частина (ч. 4 ст. 191 ЦК України), що суперечить ч. 1 ст. 

1030 ЦК України де предметом договору управління є тільки підприємство в цілому  



5. Управління комунальним підприємством 

 

 

•  Комунальні унітарні підприємства передані в управління відповідних 

органів, які є представниками певного власника (відповідної територіальної 

громади) і виконують його функції у межах, встановлених законом (статті 73, 

74, 78 ГК України).  

 

•Цілісний майновий комплекс підприємства (комунального) об’єктом договору 

управління бути не може.  Для передачі комплексу в управління - слід припинити  

діяльність комунального підприємства як юридичної особи. 

 

•Територіальна громада може розпоряджатися своїм майном, використовуючи 

для цього всі існуючі правові конструкції, і відповідно що визначеного майна 

може бути укладено договір управління майном. 
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6. Плата управителю 

Стаття 1042.  

 

 

Управитель має право на плату,  

 

1) Фіксована плата- встановлену договором, а також на відшкодування 

необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням майном. 

 

2) Відсоток від доходів - відраховування належних йому грошових сум 

безпосередньо з доходів від використання майна, переданого в управління. 
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7. Припинення договору управління майном 

Стаття 1044 ЦКУ 

1) загибелі майна, переданого в управління; 

2) припинення договору за заявою однієї із сторін у зв'язку із закінченням його 

строку; 

3) смерті фізичної особи - вигодонабувача або ліквідації юридичної особи - 

вигодонабувача, якщо інше не встановлено договором; 

4) відмови вигодонабувача від одержання вигоди за договором; 

5) визнання управителя недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його цивільної 

дієздатності або смерті; 

6) відмови управителя або установника управління від договору управління майном 

у зв'язку з неможливістю управителя здійснювати управління майном; 

7) відмови установника управління від договору з іншої, ніж указана в пункті 6 

цієї частини, причини за умови виплати управителеві плати, передбаченої 

договором; 

8) визнання фізичної особи - установника управління банкрутом; 

9) повного завершення виконання сторонами договору управління майном; 

10) дострокового припинення управління майном, якщо це передбачено цим 

договором, або за рішенням суду. 

Повідомлення за три місяці до припинення договору 
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Дякую за увагу! 
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