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        Кіровський районний суд 
        м. Дніпропетровська 
        49101, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 29 
 

                Позивач: Гуміров Олександр Ігорович 
Х 
Х 

 

          Відповідач: Дніпропетровська обласна рада 
        49004, м. Дніпро, пр. О. Поля, 2 
        тел.: (056) 742-89-79 
 

        Третя особа: Вілкул Юрій Григорович 
        місце проживання невідомо, 
        місце роботи: м. Кривий Ріг, 
        пл. Молодіжна, 1, Криворізька міська 
        рада – міський голова 
        засоби зв’язку невідомі 
 

        Третя особа: Смирний Олександр Сергійович 
        місце проживання чи перебування 
        невідоме, засоби зв’язку невідомі 
 
        позов немайнового характеру, 
        судовий збір в сумі 551,20 грн. 
 
 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про визнання правочину недійсним 

 
 Дніпропетровською обласною радою (надалі – відповідач), в особі голови ради Вілкула Ю. 
Г., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 30.12.2009 року за 
№ вих-2276/0/2-09 було видано довіреність на ім’я Смирного О. С. (копія довіреності додається), 
якою (поміж іншим) останньому надано право укладати та підписувати від імені відповідача 
мирові угоди. Вважаю, що в цій частині довіреність є недійсною, оскільки надане Смирному О. С. 
право порушує порядок укладення угод від імені відповідача та порядок відчуження права 
комунальної власності на майно, що перебуває в управлінні у відповідача. 
 Хочу зазначити, що наслідком використання цього незаконного права Смирним О. С. стало 
відчуження права власності на об’єкт нерухомого майна комунальної власності – приміщення за 
адресою м. Дніпро, пр. Нігояна (бувший – пр. Калініна), будинок 66 (надалі – об’єкт), що порушує 
моє право власності як члена громади Дніпропетровської області. Копія мирової угоди додається.  
 Вважаю, що з метою відновлення мого порушеного права шляхом повернення у власність 
громади Дніпропетровської області незаконно відчуженого об’єкта, в першу чергу, повинна бути 
визнана недійсною зазначена довіреність в частині, що надала Смирному О. С. право на таке 
незаконне відчуження. В подальшому я маю намір в судовому порядку добиватись скасування 
ухвали, якою була затверджена скандальна мирова угода. 
 Хочу зазначити, що зміст зазначеної вище довіреності мені вперше став відомий із листа 
відповідача на мою адресу, яке було направлено мені 19.09.2016 року і отримано мною23.09.2016 
року. Копія листа та доданих до нього матеріалів разом із копією поштового конверту додається 
до цього позову. Раніше зміст цієї довіреності мені об’єктивно відомий не був, оскільки вона не 
була опублікована чи іншим способом оприлюднена відповідачем. Вважаю, що строк позовної 
давності за моєю вимогою про визнання недійсною цієї довіреності не є порушеним, оскільки його 
перебіг розпочався із 23.09.2016 року. 

 

Відповідно до ст. 5 Конституції України єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ 
здійснює владу безпосередньо або, зокрема, через органи місцевого самоврядування. 
 Відповідно до ст. 327 Цивільного кодексу України у комунальній власності є майно, яке 
належить територіальній громаді. Управління майном, що є у комунальній власності, здійснює 
безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування. 
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 Відповідно до ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування» (надалі – Закон1), 
територіальна громада  - це жителі, об’єднані постійним проживанням у межах певної 
адміністративної території (в нашому випадку це – Дніпропетровська область). Відповідно до ч. 2 
ст. 10 Закону1 обласна рада – це представницький орган місцевого самоврядування, який 
представляє інтереси територіальних громад області. 
 Відповідно до ч. 4 ст. 60 Закону1 обласні ради здійснюють управління об’єктами спільної 
комунальної власності громад області, що задовольняють спільні потреби територіальних громад. 
 Аналізуючи комплексно зазначені норми права, слід стверджувати, що житель 
Дніпропетровської області є невід’ємною частиною об’єднання територіальних громад 
Дніпропетровської області, який делегував своє право влади та право управління комунальним 
(читай – своїм) майном Дніпропетровській обласній раді. При цьому, рада не є власником влади і 
майна, а є лише представником власника і цей представник в питаннях розпорядження владою і 
комунальним майном є обмежений наданими законом повноваженнями і встановленим законом 
порядком. 
 Таким чином я, як житель Дніпропетровської області, належу до громади, від імені якої діє 
Дніпропетровська обласна рада і, відповідно, є співвласником всього майна, що належить громаді 
Дніпропетровської області. 
 

 Керуючись статтями 386, 393 Цивільного кодексу України, я, як співвласник комунального 
майна громади Дніпропетровської області, маю право на захист свого порушеного права 
власності. Правочином відповідача порушено моє право власності на об’єкт нерухомого майна, а 
саме – на приміщення Будинку органної і камерної музики за адресою м. Дніпро, пр. Нігояна 
(бувший – пр. Калініна), будинок 66 (надалі – об’єкт). Зазначене майно на підставі спірної 
довіреності, із порушенням закону, вибуло із власності громади Дніпропетровської області на 
підставі спірного правочину. Вважаю, що неправомірна довіреність відповідача, наслідком 
чинності якої в подальшому стало незаконне відчуження мого майна, повинна бути визнана судом 
недійсною (у визначеній вище частині) із моменту її укладення. 
 

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 43 Закону1 «вирішення за дорученням відповідних рад питань 
про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об’єктів комунальної власності, які 
забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районних, 
обласних рад…» вирішуються виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради. 

Відповідно до ч. 6 ст. 60 Закону1 доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права 
комунальної власності визначаються відповідною радою. 
 Таким чином, обласна рада може прийняти рішення про відчуження об’єкту комунальної 
власності та встановити порядок такого відчуження, рівно як осіб, які можуть здійснювати 
представництво ради в цьому питанні, виключно на своєму пленарному засіданні та виключно за 
дорученням відповідних місцевих рад. Голова обласної ради не наділений повноваженнями 
одноосібно приймати такі рішення і, відповідно, одноосібно делегувати будь-кому право укладати 
від імені обласної ради угоди про відчуження об’єктів комунальної власності. 
 В порушення зазначеної норми закону, тодішній голова Дніпропетровської обласної ради 
Юрій Вілкул, діючи від імені відповідача, надав (делегував) Смирному О. С. право одноосібно та на 
власний розсуд розпоряджатись об’єктом комунальної власності шляхом укладення мирової угоди 
від імені відповідача. Хоча, відповідно до закону, зазначене питання повинно було бути 
розглянуто на пленарному засіданні обласної ради, яка повинна була затвердити зміст 
пропонованої відповідачем угоди і затвердити такі повноваження Смирному О. С.. Цього не було 
зроблено, чим порушено порядок укладання угод та відчуження комунального майна 
відповідачем. Укладення правочину про відчуження об’єкта комунальної власності в порушення 
порядку, встановленого законом, відбулось внаслідок вчинення відповідачем недійсного 
правочину, як став підставою для подальшого порушення закону. 
 Слід також зазначити, що серед повноважень голови обласної ради, встановлених ч. 6 ст. 
55 Закону1 немає повноваження одноосібно укладати угоди від імені обласної ради, делегувати ці 
повноваження іншій особі, а також немає повноваження одноосібно розпоряджатись правом 
власності на об’єкти комунальної власності, що фактично було зроблено виданням спірної 
довіреності. 
 Із зазначеного випливає, що право укладати мирові угоди від імені відповідача може 
надати лише обласна рада в порядку розгляду цього питання на пленарному засіданні обласної 
ради. Вілкул Ю. Г. здійснив це із перевищенням владних повноважень і в порушення закону. 
Внаслідок цього, в цій частині, довіреність є незаконною. 



3 
 

 Як зазначає Верховний Суд України в узагальненнях судової практики визнання правочинів 
недійсними, видача довіреності є одностороннім правочином. Довіреність є формою правочину. 
Таким чином, на неї розповсюджуються положення закону щодо недійсності правочину. 
 Відповідно до ч. 1 ст. 215 Цивільного кодексу 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 цієї ж статті, 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). 

Відповідно до ч. 1 ст. 203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити 
цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, 
його моральним засадам. 

Відповідно до ст. 217 Цивільного кодексу України недійсність окремої частини правочину 
не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому, якщо можна припустити, що 
правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини. 
 Із викладеного вище вбачається, що зміст довіреності в частині надання повноважень 
«укладати та підписувати мирові угоди» суперечить Закону1 та іншим актам цивільного 
законодавства. Внаслідок цього довіреність в зазначеній частині може бути визнана судом 
недійсною. Я є заінтересованою особою, оскільки внаслідок чинності спірного правочину 
порушено моє право власності, тому я маю право заперечувати та заперечую дійсність цього 
правочину. Вважаю, що суд повинен визнати цей правочин недійсним з моменту укладення (ст. 
236 ЦКУ). 
 
 Узагальнюючи все вищевикладене, керуючись зазначеними в цьому позові нормами 
цивільного законодавства України, а також статтями 3, 15, 27, 31, ч. 2 ст. 109, 119, 209 Цивільного 
процесуального кодексу України, 

ПРОШУ СУД: 
 

1. Визнати недійсною з моменту укладення довіреність №ВИХ-2276/0/2-09 від 30.12.2009 р., 
видану Дніпропетровською обласною радою, в частині надання Смирному Олександру 
Сергійовичу права «укладати та підписувати мирові угоди» від імені Дніпропетровської 
обласної ради. 

2. Покласти судові витрати на відповідача. 
 

 До цієї позовної заяви додається: 
- копія листа відповідача №вих-2567/0/2-16 від 14.09.2016 року; 
- поштовий конверт, в якому надіслано зазначеного листа; 
- копія ухвали суду та мирової угоди; 
- копія оскаржуваної довіреності; 
- копія паспорту позивача; 
- документ про сплату судового збору через систему електронного суду http://court.gov.ua; 
- копія позовної заяви із додатками – три примірники – для відповідача та третіх осіб. 

 
 
 
 

«05» жовтня 2016 року               О. І. Гуміров 


