
         На Кіровоградщині адвокат допоміг  відновити право громадянина на 

його земельну ділянку 

  

До Голованівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги звернувся 

громадянин з проханням надати йому правову допомогу 

у справі про визнання недійсним договору оренди 

земельної ділянки. 
Для надання правової допомоги клієнту було 

призначено адвоката Тимура Зятковського. 

Вивчивши матеріали справи, адвокат з’ясував, що на 

підставі державного акту на право приватної власності на 

земельну ділянку, виданого Голованівською районною 

державною адміністрацією Кіровоградської області, клієнту на правах 

власності належить земельна ділянка для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, з відповідним кадастровим номером, 

площею 2,72 га. 

Клієнт стверджував, що ні з ким не укладав договору оренди його 

земельної ділянки, але випадково дізнався, що ним нібито був укладений 

договір оренди зазначеної земельної ділянки з ТОВ «Союзнатурпродукт», а 

також, що вказаний договір вже пройшов державну реєстрацію. 

Як представник клієнта, адвокат Тимур Зятковський отримав 

інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 

згідно якої інформація про існування договору оренди належної клієнту 

земельної ділянки підтвердилася, але клієнт стверджував, що ніколи не мав 

наміру укладати договір оренди земельної ділянки з зазначеним товариством, а 

також ніхто із працівників вказаного ТОВ з пропозиціями про оренду до нього 

не звертався і договір клієнт ніколи не бачив та не підписував. 

Адвокат Тимур Зятковський склав позовну заяву про визнання 

недійсним договору оренди землі, укладений між клієнтом та вказаним ТОВ і в 

подальшому захищав інтереси клієнта в суді. 

18 вересня 2017 року Гайворонський районний суд Кіровоградської 

області задовольнив позов клієнта в повному обсязі, договір оренди землі був 

визнаний недійсним. 

Довідково. 
Історія розвитку справи: 

- в обґрунтуванні позовних вимог адвокат зазначив, що відповідно до ч. 1 

ст. 14 ЗУ « Про оренду землі», договір оренди землі укладається у письмовій 

формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально; 

- відповідно до ч. 1 ст.  638 ЦК України договір є укладеним, якщо 

сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. 

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що 

визначені законом як істотні; 

- відповідно до ч. 1 ст. 203 ЦК України зміст правочину не може 

суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також 

моральним засадам суспільства; 



- у свою чергу, ч. 3 ст. 203 ЦК України встановлено, що волевиявлення 

учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; 

- згідно ч. 1 ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є 

недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які 

встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього 

Кодексу; 

- відповідно до ч. 3 ст. 215 ЦК України якщо недійсність правочину 

прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа 

заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин 

може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин). 

До Голованівського місцевого центру з надання БВПД можна 

звернутись за адресою: смт Голованівськ, вул. Ціолковського, 1.Тел.: 

(05252) 2-25-83, 068 834 77 45, 093 423 33 73. 

Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної 

правової допомоги діє єдиний контакт-центр за номером 0-800-213-103, 

дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах 

України. 
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