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Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі
речі. Дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть
виникнути у нього в майбутньому.

  

По-перше, потрібно знати, що майно, яке передається за договором дарування,
переходить у власність від однієї особи (дарувальника) до іншої (обдарованого), при
цьому предмет дарування повинен бути у договорі чітко визначений, адже обіцянка
подарувати невизначену річ не має правового значення. Тому майно, що передається,
повинне бути власністю дарувальника.

  

По-друге, дарунком може бути не тільки рухоме (у тому числі гроші та цінні папери) та
нерухоме майно, але й також майнові права - як такі, якими вже володіє дарувальник,
так і ті, які можуть виникнути у нього у зв’язку зі здійсненням права інтелектуальної
власності, а також інші права.

  

По-третє, дарунком може бути будь-яке майно, не вилучене з обігу і яке може бути у
власності особи, якій воно дарується. Це можуть бути предмети домашнього побуту,
гроші, житловий будинок, квартира, автомобіль тощо.

  

При даруванні необхідно також додержуватися спеціальних

  

правил, встановлених для набуття права власності громадянами на окремі види майна
(наприклад, вогнепальна зброя). Тому речі, вилучені з цивільного обігу, не можуть бути
предметом договору дарування.
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Увага! Речі, на володіння та користування якими необхідно мати дозвіл, можуть бути
предметом договору дарування, якщо обдаровуваний отримає такий дозвіл.

  

Предметом договору дарування можуть бути не тільки майнові права, якими
дарувальник вже володіє, а й такі, які можуть виникнути у нього в майбутньому, тобто
якими на даний момент він ще не володіє, але розраховує одержати потім, тобто майно
може бути передано іншій стороні (обдарованому) не тільки у теперішньому, але й
майбутньому.

  

Як вже зазначалось, предметом договору дарування можуть бути речі, гроші, а саме
грошові кошти у валюті України або іноземній валюті та цінні папери.

  

Іноземною валютою визначаються іноземні грошові знаки у вигляді банкнот,
казначейських білетів, монет, що перебувають у обігу та є законним платіжним засобом
на території відповідної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з
нього, або підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у
грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових)
одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших
кредитно-фінансових установ.

  

 

  

Валютою України визнаються грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів,
монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на
території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, або
підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, внески
в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України.

  

 

  

Цінними паперами - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що
посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх
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розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов’язань згідно з
умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цих
документів, іншим особам.

  

 

  

Серед видів цінних паперів за законодавством України розрізняють акції, облігації,
облігації підприємст
в, облігації місцевих позик, державні облігації України, казначейські зобов’язання
України, інвестиційні сертифікати, ощадні (депозитні) сертифікати, вексель, іпотечні,
приватизаційні, похідні та товаророзпорядчі цінні папери.
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