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Передумови

До 20 вересня 2019 року довірча власність існувала у вигляді речового права, похідного від
права власності, яке встановлювалося на підставі договору управління (ч.2 ст.1029 ЦК України)

Після прийняття у вересні 2019 року Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» № 132-IX з’явилася нова
«форма» довірчої власності – довірча власність як спосіб забезпечення виконання зобов’язання

Жодних обґрунтувань введення саме інституту довірчої власності немає

…поліпшення інвестиційного клімату України за окремими напрямами, обраними
внаслідок комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим
світовим практикам, описаним Групою Світового банку у методології рейтингу
Doing Business…

Пояснювальна записка щодо необхідності введення нової «форми» довірчої власності:



Як закріпили?
Особливим видом права власності є право довірчої власності, яке виникає внаслідок закону або договору (ч.2
ст.316 ЦК України)

За договором про встановлення довірчої власності одна сторона (довірчий засновник) передає майно другій
стороні (довірчому власнику) на праві довірчої власності для забезпечення зобов’язання боржника за
кредитним договором, договором позики

Право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язань є різновидом права власності на
майно, за яким кредитор, який отримав майно у довірчу власність (довірчий власник), не має права самостійно
відчужувати таке майно, крім як для звернення стягнення на нього, а також викупу його для суспільних потреб
у порядку, встановленому законом (стаття 597-1 ЦК України)

Довірча власність може виникнути на підставі договору, відповідно до якого одна сторона за власний рахунок,
але в інтересах та за рекомендацією іншої сторони придбаває у третьої особи майно у довірчу власність (стаття
597-13 ЦК України)

Таким чином, Законом № 132-IX закріплено, що довірча власність виступає як:
1) спосіб забезпечення виконання зобов’язань (титульне забезпечення) в межах стандартних договорів позики
чи кредиту
2) квазілізинг (придбання майна у довірчу власність) з титульним забезпеченням



Що з системою речових прав та обтяжень?

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень»

Державній реєстрації прав підлягають:

1) право власності та право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язання на
нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва

2) речові права на нерухоме майно, похідні від права власності (право довірчої власності, оренда,
суперфіцій, емфітевзис тощо)

3) обтяження речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва (заборона
відчуження та/або користування, арешт, іпотека тощо)



Два життя одного права

Де-юре право довірчої власності існує в двох абсолютно різних формах:

1) як титульне забезпечення основного зобов’язання (ст. 597-1 та 597-13 ЦК України)

2) інше речове право управителя за договором управління (ч.2 ст.1029 ЦК України)

Основна відмінність: при довірчій власності управителя право власності зберігається за
установником управління; установник управління не є боржником управителя (тобто між
сторонами відсутні позикові та кредитні правовідносини)

Далі ми будемо вести мову про довірчу власність як титульне забезпечення основного
зобов’язання



Хто власник?

Оскільки з моменту встановлення довірчої власності право власності особи, яка передала своє
майно у довірчу власність, припиняється, виникає парадоксальна ситуація, відповідно до якої
власник в класичному вигляді відсутній як такий (існує лише довірчий власник в межах
правовідносин із забезпечення зобов’язання)



Чому не похідне речове право чи обтяження?

Довірчий власник має урізані правомочності щодо розпорядження майном, а тому при такій
інтерпретації довірча власність більше тяжіє до конструкції речового права, похідного від
права власності («права власності» ж в довірчого засновника вже немає в принципі)

Разом з тим, «обтяжувати», по суті, нічого, адже право власності засновника довірчої
власності припиняється.

Довірча власність – спосіб забезпечення виконання зобов’язання, тобто, за аналогією з
іпотекою, при такій інтерпретації має відноситися до обтяження речових прав на
нерухоме майно



Практика Верховного Суду щодо довірчої власності в межах ФФБ

Постанова Верховного Суду у складі Об’єднаної палати Касаційного господарського суду від 13 грудня
2019 року у справі № 916/15/18
На відміну від права власності як цивільного права власника щодо володіння, користування та
розпорядження належним йому нерухомим майном (частина 1 статті 316 ЦК України), що здійснюється
власником в межах закону на власний розсуд та незалежно від волі інших осіб, право довірчої власності
(частина 2 статті 316 ЦК України) та права управителя майна за договором управління можуть
обмежуватись в силу закону (частина 2 статті 1029 ЦК України) або відповідно до умов укладеного договору
управління майном

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 05 червня 2019 року у справі № 755/12638/15
(провадження № 14-167цс19)
ПАТ «УПБ» як управителю ФФБ були передані грошові кошти довірителів на праві довірчої власності.
Правова природа довірчої власності полягає у наданні довірчому власнику речового права, обмеженого
цільовим характером його здійснення в інтересах визначених осіб. Довірчий власник здійснює право
власності на об`єкт довірчої власності лише для досягнення визначеної мети, яка обтяжує право довірчої
власності. У справі, яка переглядається, такою метою є фінансування будівництва житлового комплексу,
розташованого за адресою: АДРЕСА_1



ІПОТЕКА

 Забезпечується будь-яке зобов’язання

 Ціна продажу визначається за згодою між
іпотекодавцем і іпотекодержателем або на підставі
оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності, на
рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид
майна

 Предмет залишається у власності боржника

 Обов’язкове звернення стягнення не передбачене

 Звернення стягнення на предмет іпотеки можливий
як в судовому, так і позасудовому порядку

ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ

 Забезпечується позика або кредит

 Ціна продажу встановлюється довірчим власником
одноособово та не може бути меншою за мінімальну
ціну, повідомлену боржникові (мінімальна ціна може
бути визначена в договорі)

 Предмет переходить у довірчу власність кредитора

 Обов’язкове звернення стягнення на предмет
довірчої власності в окремих випадках передбачене

 Звернення стягнення на предмет довірчої власності
відбувається шляхом його продажу довірчим
власником будь-якій особі-покупцеві, якщо інше не
передбачено договором



 Відступлення прав за іпотечним договором
здійснюється без необхідності отримання згоди
іпотекодавця, якщо інше не встановлено іпотечним
договором, і за умови, що одночасно здійснюється
відступлення права вимоги за основним
зобов’язанням

 Існує чіткий механізм позасудового звернення
стягнення на предмет іпотеки (як через іпотечне
застереження, так і через виконавчий напис
нотаріуса)

 У випадку відступлення довірчим власником своїх
прав за основним зобов’язанням третій особі до такої
третьої особи переходять права та обов’язки
довірчого власника за договором про встановлення
довірчої власності, якщо довірчий засновник надав
згоду на такий перехід та інше не зазначено у
договорі про встановлення довірчої власності

 У випадку наявності інших форм звернення стягнення
на предмет довірчої власності, в законодавстві
взагалі відсутній алгоритм дій державного
реєстратора (нотаріуса). В Порядку державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень від 25 грудня 2015 р. № 1127 про довірчу
власність ні слова

ІПОТЕКА ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ



Довірча власність на земельні ділянки

Стаття 89-1 ЗК України
... З дня набуття особою права довірчої власності на земельну ділянку до довірчого власника переходять усі
права та обов’язки власника земельної ділянки за чинними договорами оренди, емфітевзису, суперфіцію,
договорами про встановлення земельного сервітуту.

Довірчий власник земельної ділянки, якщо це передбачено договором, за яким встановлюється довірча
власність, може передавати земельну ділянку в користування третім особам лише на праві оренди з такими
особливостями:
• строк оренди землі припиняється з моменту звернення стягнення на земельну ділянку;
• орендар не може здійснювати на земельній ділянці будівництво, видобування корисних копалин або

здійснювати поліпшення, які неможливо відокремити від земельної ділянки без завдання шкоди.

Якщо це передбачено договором, за яким встановлюється довірча власність, довірчий власник має право
укладати договори про встановлення земельних сервітутів. Строк таких сервітутів припиняється з моменту
звернення стягнення на земельну ділянку.

Довірчий власник не має права без погодження із засновником довірчої власності: здійснювати поділ,
об’єднання земельних ділянок; погоджувати документацію із землеустрою; ініціювати питання щодо зміни
цільового призначення земельної ділянки; відчужувати земельну ділянку в порядку викупу її для суспільних
потреб.



Спірні питання довірчої власності на земельні ділянки

Хто буде сплачувати земельний податок?

Плата за землю від користувачів:

• Кому сплачується? 
• Чи зараховується в погашення основного зобов’язання? 
• Чи може довірчий власник достроково розривати ці

договори та не використовувати земельну ділянку в 
принципі? 

• Що з податковими наслідками для довірчого власника
та довірчого засновника?

1

2



Проблема з наслідками ненадання альтернативи

До надання кредиту або позики, що забезпечується переданням нерухомого майна у довірчу
власність, кредитор зобов’язаний запропонувати боржнику надання такого кредиту, позики,
можливість забезпечити виконання цих зобов’язань іншим способом

• Недійсність договору/неукладеність договору?

• Хто може оспорювати такий договір? 

• Навіщо взагалі тоді боржник вступав у правовідносини? 

• Непослідовна поведінка боржника?

• Чи можна в якості альтернативи пропонувати непоіменовані способи 

забезпечення виконання зобов’язання (а не тільки іпотеку, поруку тощо)?

НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ:



Користування довірчим засновником

Об’єктом довірчої власності має право
користуватися довірчий засновник

Користувачем також може бути інша особа,
визначена договором про встановлення
довірчої власності

Чи потрібно реєструвати право 
користування? Якщо так, то яке?

На якому титулі взагалі довірчий
засновник користуватиметься
земельною ділянкою?



Ціна продажу об’єкта довірчої власності: можливі 
зловживання довірчого власника

Чи може довірчий власник встановити
ціну, набагато меншу за ринкову
вартість? Як це оскаржити довірчому
засновнику? На якому етапі має бути
встановлена така ціна та як вона має
бути зафіксована?

Ціна продажу об’єкта довірчої власності
встановлюється довірчим власником
одноособово та не може бути меншою за
мінімальну ціну, повідомлену боржникові
(користувачеві, довірчому засновникові)

Договором про встановлення довірчої власності
може бути передбачено інший порядок
звернення стягнення на об’єкт довірчої власності,
мінімальна ціна продажу такого об’єкта довірчим
власником або ж право довірчого власника
отримати об’єкт довірчої власності у свою
власність (без обмежень на користування та
розпорядження) у рахунок виконання
зобов’язань боржника

Чи може довірчий власник набути право
власності (за аналогією з договором про
задоволення вимог іпотекодержателя)?
Як тоді визначати ціну? Як зареєструвати
право власності?



Довірча власність та мораторій

П.а) ч.1 ст.90 ЗК України: власники земельних ділянок мають право: продавати або
іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину,
довірчу власність

Чи діє мораторій на передачу у довірчу власність і 
як довірча власність буде “жити” за новими 
правилами, що будуть діяти з 1 липня 2021 року? 

Таким чином, законодавець вирізняє «відчуження» та передачу в довірчу власність



Довірча власність на землі с/г призначення

Заборон щодо суб’єктного складу при укладенні договору про встановлення довірчої
власності на земельні ділянки СГ призначення немає та не передбачається з 1 липня 2021
року (обмеження лише по заставі – заставодержателем може бути тільки банк (ч.4 ст.133 ЗК
України)

При класичному зверненні стягненні – продажу третій особі – проблем не повинно виникати,
якщо покупець є особою, яка відповідатиме критеріям ч.1 ст.130 ЗК України (в редакції, що
розпочне діяти з 1 липня 2021 року)

Разом з тим, використання такого способу звернення стягнення як залишення земельної
ділянки у власності довірчого власника може бути заблоковано для окремих категорій
довірчих власників тим, що відповідно до «оновленої» ч.1 ст.130 ЗК України набувати право
власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможе обмежений склад
осіб

Обмежень щодо масиву земель, які можуть перебувати у власності довірчого власника,
немає



, який м його відчуження...».

Довірча власність та мораторій

Аргумент №1 (формалістський): довірча
власність – це все таки різновид права
власності, тому такий обіг суворо
обмежений

Аргумент №2 (телеологічний): при довірчій
власності може бути відчужено земельну ділянку
у разі порушення засновником довірчої власності
основного зобов’язання. Аналогія – практика по
заставі (іпотеці)

NB! Можливий підхід, за якого передача в довірчу власність буде розцінена в судовій практиці
як набуття права власності (адже в майбутньому довірчий власник може звернути стягнення на таке майно)

«... Аналіз ст. 546, 572, 576–578 ЦК України, ст. ст. 1, 4, 6 Закону України «Про заставу» дає підстави для
висновку, що ... застава – це один зі способів забезпечення виконання зобов’язання, особливістю якого є
передача майна. Заставодавець передає майно у заставу заставодержателю. Заставодавцем може бути
як боржник , так і майновий поручитель – власник певного майна, який має право на його відчуження...»

«... договір застави за своєю правовою природою є договором відчуження майна, тому вказаний договір від
імені заставодавця (юридичної особи-власника майна) мав бути укладений особою, уповноваженою на це
компетентним органом управління товариства...»

Постанова ВГСУ від 16.12.2014 у справі №39/5005/4527/2012: 

ВСУ в постанові від 25.11.2014 у справі №3-179гс14 
зазначив: 



Загальні висновки

Довірча власність навряд чи витіснить іпотеку. 
Іпотека – більш передбачуваний та зрозумілий інститут
з більш-менш сталою судовою практикою

Довірча власність може бути альтернативою іпотеки земель 
СГ призначення, адже не обмежується лише банками як 
кредиторами та не містить обмежень по обсягу земельних
ділянок у довірчій власності

Існує ризик, що суди займуть консервативну позицію і фактично
заблокують можливість передачі СГ земель у довірчу власність
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