
ПРОБЛЕМА 

Пан Михайло Величко, мешканець с. Козин Обухівського району Київської області, 

вчитель Козинської середньої школи, в 2002 році безоплатно отримав у власність 

земельну ділянку загальною площею 0,7 га для ведення особистого селянського 

господарства. В 2004 році пан Михайло уклав заповіт, в якому заповів отриману ділянку 

на користь свого онука від першого шлюбу – Петра Величко. 

В 2003 році на вказаній ділянці пан Михайло збудував житловий будинок загальною 

площею 290 кв. м., дозвіл на початок робіт з будівництва якого не отримував. Будівлю не 

було введено в експлуатацію та зареєстровано у визначеному законом порядку. В 

спорудженому будинку пан Михайло проживав разом із Наталією Величко, дочкою від 

другого шлюбу, та її чоловіком. Разом з Наталією та її чоловіком пан Михайло займався 

особистим селянським господарством, а також планував займатись зеленим туризмом.  

В лютому 2010 року пан Михайло помер. Пані Наталія з чоловіком продовжують 

проживати в будинку, займаються веденням селянського господарства та наданням послуг 

зеленого туризму. В той же час, Петро Величко вже близько трьох років проживає за 

кордоном, одружений на громадянці Швеції та очікує отримання шведського 

громадянства. Але, дізнавшись про смерть діда, Петро приїхав до України з метою 

оформити спадщину.  

Стосунки між Петром та Наталею неприязні. Свого часу пан Михайло покинув свою 

першу сім’ю (бабцю Петра та його матір, якій тоді було 10 років), і одружився з матір’ю 

пані Наталі, удочеривши її. Бабця Петра змушена була виховувати його матір самотужки, 

через що ані бабця, ані мати Петра не спілкувались з Михайлом Величком. Більшу 

частину свого життя Петро також не спілкувався з дідом, але з власної ініціативи відновив 

спілкування з ним в 2002 році. Відчуваючи провину перед попередньою сім’єю, пан 

Михайло вирішив заповісти своєму онукові земельну ділянку, яка йому належала.  

За задумом пана Михайла, будинок він залишав дочці Наталії, а земельна ділянка повинна 

були перейти у спадок його онукові Петру. В заповіті він вказав лише про перехід 

земельної ділянки у спадок Петру, вважаючи, що право власності на будинок Наталія 

повинна успадкувати за законом.  

Пані Наталія була проти цього і вважала, що Петро не має жодних прав на цю землю, 

оскільки вона все життя прожила з батьком, допомагала йому та доглядала за ним і була 

переконана, що вона заслужила цю землю. Після того як Петро прийняв спадщину, 

Наталія, яка також своєчасно подала заяву про прийняття спадщини, неодноразово 

зверталась до нього з вимогами  поділити між ними земельну ділянку.  

В травні 2010 року Петро Величко повернувся в Україну, щоб прийняти спадщину та 

восени 2010 отримав державний акт на право власності на земельну ділянку. Після 

оформлення прав на землю він активно зайнявся пошуком покупця. В грудні 2010 року 

Петро Величко отримав громадянство Швеції, тому йому необхідно було якнайшвидше 

вирішити питання з продажем земельної ділянки.  



У вересні 2011 року Петро знайшов покупця на земельну ділянку. Покупець мав намір 

придбати ділянку з метою зміни її цільового призначення та спорудження на ній готельно-

розважального комплексу. Зважаючи на це, Петро Величко звернувся до Наталії з 

вимогою звільнити земельну ділянку, оскільки вона не мала прав на неї. Наталія 

відмовилась, після чого Петро попередив Наталію, що він уклав з покупцем попередній 

договір купівлі-продажу земельної ділянки, за умовами якого вона повинна звільнити 

землю протягом місяця.   

Наталія вирішила звернутись до суду з метою підтвердити своє право на будинок та 

частину земельної ділянки.  

 

Питання: 

Які позовні вимоги повинна зазначати Наталія в своїй позовній заяві?  

Чи можливе застосування заходів забезпечення позову в цій справі і яких саме? 

Які дії слід вчинити Петру, щоб реалізувати своє право на земельну ділянку, та який 

спосіб захисту прав обрати? 

 


