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      Галина Петрівна після смерті чоловіка залишилася жити одна. У 2013 році 

почала часто хворіти та потребувала сторонньої допомоги. Дочка Галини 

Петрівни запропонувала матері свою допомогу, а за це попросила відписати їй 

житло. 

      Галина Петрівна погодилась і не читаючи підписала документи, бо була 

впевнена, що в ньому записано те, про що вони домовились. 

      Перші три роки дочка сумлінно виконувала свої обов’язки, допомагала 

матері.    А на початку 2016 року поїхала жити та працювати до Угорщини, 

залишивши матір без догляду. 

      Після від’їзду дочки Галина Петрівна знову залишилася одна і була 

вимушена звернутися по допомогу до сина. Той погодився за нею доглядати, 

якщо вона укладе з ним договір довічного утримання або подарує квартиру. 

      Коли жінка почала збирати документи для оформлення, то виявила, що 

подарувала свою квартиру дочці. Документ, який вона підписала у 2013 році, 

виявися договором дарування, хоча мала на меті укласти саме договір 

довічного утримання. 

       Галина Петрівна звернулася до Ужгородський місцевий центр з надання 

БВПД, щоб визнати договір дарування недійсним. Жінка розповіла, що 

документ вона підписала не розуміючи його зміст, під впливом хвороби. 

      Результатом роботи юриста та адвоката системи БПД стало те, що суд 

задовольнив позовні вимоги Галини Петрівни у повному обсязі та відновив 

порушене право власності на житло. 

      «Практика судів свідчить про те, що літні люди доволі часто опиняються у 

такій ситуації, коли під впливом помилки, укладають договори про відчуження 

майна, вважаючи їх договорами довічного утримання. Щоб відновити свої 

порушені права, необхідна кваліфікована допомога юриста, яку і надають 

працівники та адвокати місцевих центрів», – коментує адвокат Сергій 

Ільницький. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMHxngFSQjzBwIcPtdHvgn0TlfLg-azRMJXLFpyklAHGGyghWn1y4K4xy3E_pm1Q7OJ12OkVQl53zV8MnRwiIQXaS3z3jv7Uw7jw1p0CvF463GKuL8d4XSnxMDk6EDtlq4mUXFg9HIMwnncRwRB6IL9NDwVaqOjN-fcLQcOR5HVQ&__tn__=*NK-R


Ця справа в Єдиному державному реєстрі судових рішень: 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/97707365 

З усіма успішними справами системи БПД можна ознайомитися на нашому 

сайті: https://www.legalaid.gov.ua/publications/uspishni-spravy/ 

       До Голованівського місцевого центру з надання БВПД можна звернутись за 

адресою: смт Голованівськ вул..Ціолковського,1 або за тел.. 052 522 25 83, 

068 834 77 45. 

     - поставити запитання в месенджер фейсбук-сторінки Голованівський 

місцевий центр з надання: БВПД:https://www.facebook.com/glvn.legalaid.kr.ua/; 

 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/97707365?fbclid=IwAR3NrwVooz9bAMebzx7uNciHnxoqoRHLtYOEOfJbIjgyX6UpQzCcrwib9VU
https://www.legalaid.gov.ua/publications/uspishni-spravy/?fbclid=IwAR1wbKb_v29_xrooakMZKMW2vH10gFF_S6_LNeZ3WiuodxG3p0bGPhD9MoM
https://www.facebook.com/glvn.legalaid.kr.ua/?__tn__=K-R-R&eid=ARDAyuObqjyQdynDD45kS2XOZju713yrhxQn6f6nUY2gPluivJAoVxGAAth2tea8gP0PCroze8iyIxIs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBD0tjKf65PhQf1oQsU0BESczI-6nFXmiToilMLQyAEi8GO6Qb8uJSCXR5iv2ajyfvrhsl-YdgpZdaU1U8Z3San69e6MamqzcydyCgSgL-hAvS1MBsi327eiXhSLY87OhkJqaJqZp-pVyq2Yw8o-asHcdJnLP0LZSd406p_GTsAmWmdY08T2vofKDbeDmW_2jkzpfRqTVf_qHDaFPf9d_jXJpecM2VQL6qVPx_i7vbmFk7bgugpMERYh6ZM9ljlDO1EBs08C0dCQF3bf4xaSOU01xE9hl7tF_1rN_ZP3wWjUEpYDHzzas9BEwh_ZxWxmFsxcxo

