
1. У якому з наведеного переліку нормативно-правових актів 

закріплено визначальне для цивільного процесу положення, що «правосуддя в 

Україні здійснюється виключно судами»? 

2. У якому нормативно-правовому акті зосереджені основна 

кількість норм права, які регулюють поведінку суду і учасників справи в 

цивільному судочинстві? 

3. Відповідно до яких законів здійснюється провадження у цивільних 

справах в суді? 

4. Які види проваджень передбачені Цивільним процесуальним 

кодексом України? 

5. Як повинен вчинити суд у випадку, якщо в процесі розгляду 

цивільної справи буде встановлено, що спірні відносини не врегульовані 

законом? 

6. Серед запропонованих варіантів, виділіть той, який характеризує 

цивільну процесуальну гарантію права на звернення до суду за захистом: 

7. Як називається основний кодефікований нормативно-правовий 

акт, який регулює процесуальний порядок судочинства у цивільних справах? 

8. У яких випадках до суду в порядку цивільного судочинства 

можуть звертатися органи та особи в інтересах інших осіб, або державних чи 

суспільних інтересах? 

9. Знайдіть відповідь у якій сформульовано правило «аналогії 

закону» в цивільному судочинстві, закріплене у нормах ЦПК? 

10. Чим керується суд при розгляді справ у порядку цивільного 

судочинства? 

11. Знайдіть відповідь у якій розкривається поняття цивільного 

процесуального права як галузі? 
12. Які справи розглядаються у порядку цивільного судочинства? 

13. В яких випадках фізична особа може бути позбавлена права на 

участь у розгляді своєї справи в цивільному судочинстві? 

14. Яке з наведених (перелічених) положень передбачає мету 

цивільного судочинства? 

15. Якими мають бути дії суду в цивільному процесі, якщо суд 
доходить висновку, що закон суперечить Конституції України? 

16. Вкажіть правило щодо дії цивільних процесуальних норм у часі? 

17. Що, відповідно до ЦПК, є завданнями цивільного судочинства? 

18. Відповідно до яких цивільних процесуальних норм вчиняються 

окремі процесуальні дії? 

19. Чи мають зворотню силу цивільні процесуальні норми, що 

встановлюють нові обов’язки учасників судового процесу? 

20. Яке з вказаних проваджень не відноситься до цивільного 

судочинства? 

21. Громадянин М і К уклали між собою договір грошової позики, де 

записали одну з умов, що у разі виникнення спору між ними кожен з них не 

буде звертатися до суду за захистом. Якою є дана умова? 



22. Що відповідно до Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини», є обов’язковим 

до застосування судами при розгляді справ? 

23. В ході розгляду апеляційної скарги в цивільні справі судом 

апеляційної інстанції встановлено, що норми ЦПК, котрі підлягають 

застосуванню в даній ситуації, не відповідають міжнародному договору, згода 

на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. При винесенні 

рішення суддя застосував норми даного міжнародного договору. Чи 

правомірні дії судді? 
24. За якими принципами будується судоустрій в Україні? 

25. В чому полягає сутність принципу незалежності судді? 

26. Який нормативно-правовий акт повинен застосувати суд, 

відповідно до принципу законності, у разі невідповідності закону України 

міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України? 

27. За яким принципом здійснюється визначення судді або колегії 

суддів для розгляду конкретної справи Єдиною судовою інформаційно- 

телекомунікаційною системою під час реєстрації відповідних документів? 

28. Яка інформація не підлягає невідкладному оприлюдненню на 

офіційному веб-порталі судової влади у контексті реалізації принципу 

гласності та відкритості судового процесу? 

29. Змістом якого принципу є положення про те, що ніхто не може 

бути позбавлений права на інформацію про час і місце розгляду своєї справи? 

30. Змістом якого принципу є положення про те, що кожна сторона 

повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх 

вимог або заперечень? 

31. Як називається норма цивільного процесуального права, яка 

повністю присвячена і закріплює зміст принципу цивільного процесуального 

права? 

32. В якому випадку на осіб, які не брали участі у справі, поширюється 

дія принципу можливого перегляду справи та оскарження судового рішення? 

33. Яка з перерахованих нижче характерних рис властива принципам 

цивільного процесуального права? 

34. Яке фіксування технічними засобами є однією із основних засад 
(принципів) цивільного судочинства? 

35. Хто з учасників цивільного процесу здійснює технічне фіксування 

перебігу судового засідання? 

36. В якому випадку при дослідженні звуко- і відеозаписів у судовому 

засіданні можуть бути оголошені записи телефонних розмов? 

37. За якими правилами відбувається прилюдне оголошення судового 

рішення, якщо судовий розгляд проводився в закритому судовому засіданні? 

38. Який статус ЦПК закріплює за Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 року і практикою Європейського суду 

з прав людини? 



39. Змістом якого принципу є положення про те, що суд визначає в 

межах, встановлених ЦПК, порядок здійснення провадження у справі, 

враховуючи: завдання цивільного судочинства; забезпечення розумного 

балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета 

спору; ціну позову, тощо? 

40. Змістом якого принципу є положення про те, що кожна сторона 

повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона 

посилається як на підставу своїх вимог або заперечень? 

41. В яких випадках суд має право з власної ініціативи збирати докази, 

що стосуються предмета спору? 

42. В який термін процесуальні документи, що подаються до суду і 

можуть бути предметом судового розгляду підлягають реєстрації в Єдиній 

судовій інформаційно-телекомунікаційній системі? 

43. Яким чином відбувається визначення судді або колегії суддів для 

розгляду конкретної справи? 

44. На кого поширюється дія принципу обов’язковості судових 

рішень? 

45. Яким терміном позначається обов’язковість судових рішень у 

господарській, цивільній або адміністративній справі для суду при розгляді 

іншої цивільної справи, у якій беруть участь ті самі особи? 

46. Змістом якого принципу є положення про те, що учасники 

судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися 

процесуальними правами? 

47. Який з учасників справи має право розпоряджатися своїми 

правами щодо предмета спору на власний розсуд? 

48. Де повинні реєструватися позовні заяви, що подаються до суду в 

порядку цивільного судочинства? 
49. Елементом якого принципу згідно ЦПК є положення про те, що 

«учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав 

та обов’язків, передбачених законом»? 

50. Чи можливе застосування норм ЦПК України, які суперечать 

положенням міжнародного договору України, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України? 

51. Що забезпечує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна 

система? 

52. Яке з наведених положень правильно розкриває суть принципу 

«мова цивільного судочинства»? 

53. В якому складі здійснюється розгляд цивільних справ у судах 

першої інстанції (у випадках, встановлених ЦПК)? 

54. Відповідач у справі про стягнення аліментів на утримання 

неповнолітньої дочки не з’явився в судове засідання в зв’язку з тим, що він 

одержав повістку-виклик на офіційну електронну адресу, а письмового 

повідомлення він, за його словами, не одержав. Про реєстрацію своєї 

електронної адреси він не здогадувався. У якій електронній системі після її 



створення відповідно до положень ЦПК України реєструються офіційні 

електронні адреси учасників судового процесу? 

55. Суддя Апеляційного суду О. поскаржився, що останнім часом у 

соціальних мережах він одержує повідомлення від учасників однієї з 

цивільних справ із негативними коментарями щодо якості його роботи. Який 

з принципів судочинства порушується у такому випадку? 

56. Суд першої інстанції задовольнив клопотання пенсіонера C. про 

надання йому пільгових строків для подання доказів, зважаючи на поважний 

вік заявника (70 років) і, водночас, відмовив у наданні такої можливості 

відповідачеві (19 років). Порушення якого принципу судочинства відбулося у 

цьому випадку? 

57. Громадяни Р. і B. звернулися до свого сусіда, який навчається на 

юридичному факультеті з проханням здійснити правосуддя у цивільній справі. 

Який з принципів судочинства було би порушено у цьому прикладі, якби 

студент погодився вирішити справу по суті? 

58. Оприлюднення яких відомостей на офіційному веб-порталі 

судової влади України вважатиметься порушенням принципу відкритості 

інформації щодо справи? 

59. Студентів 4-го курсу юридичного факультету не було допущено 

до зали судових засідань у зв’язку з тим, що приміщення суду нібито не 

пристосоване для розміщення великої кількості людей. Якого з принципів 

судочинства не було дотримано у цій ситуації? 

60. В судовому засіданні перекладач П. заявив самовідвід, мотивуючи 

це тим, що він є свідком у цій справі. Яким принципом цивільного процесу це 

передбачено? 

61. Під час розгляду справи про позбавлення батьківських прав щодо 

трьох малолітніх дітей, розгляд якої відбувався у закритому судовому 

засіданні, служба у справах дітей, враховуючи резонансність справи, 

запропонувала транслювати перебіг судового засідання в мережі Інтернет. За 

якої умови дозволяється транслювання перебігу судового засідання в мережі 

Інтернет у закритому судовому засіданні? 

62. Суддя 1 інстанції у справі про надання неповнолітній особі повної 

цивільної дієздатності відмовив матері неповнолітнього бути присутньою в 

судовій залі, оскільки вона заперечувала проти надання неповнолітньому 

повної цивільної дієздатності. Чи правомірні дії суду? Хто, відповідно до 

ЦПК, має право бути присутнім у відкритому судовому засіданні? 

63. Під час розгляду справи про розлучення, суддя Д. повідомив 

присутнім, що він має невідкладні справи і тому вимушений залишити 

приміщення суду. При цьому додав, що судове засідання продовжить вести 

інший суддя, його колега і хороший друг. Який з принципів цивільного 

процесу було порушено у цій ситуації? 

64. Зважаючи на те, що врегулювання спору за участю судді може 

відбутися у режимі відеоконференції, сторони наполягали на фіксуванні їх 

спільних нарад технічними засобами. Суддя відмовив у такому клопотанні 



сторонам. Чи здійснюється фіксування технічними засобами під час 

врегулювання спору за участі судді? 

65. Під час відкриття розгляду справи по суті головуючий судового 

засідання попросив присутнього родича відповідача надати йому довідку про 

місце його реєстрації. Останній відмовився надати такий документ. Які 

документи можна вимагати від особи, яка бажає бути присутньою у судовому 

засіданні? 

66. Під час з’ясування обставин справи та дослідження доказів у 

справі про розірвання шлюбу між подружжям головуючий без згоди 

позивачки оголосив зміст її особистих паперів. У якому випадку у судовому 

засіданні можуть бути оголошені особисті папери, листи, телеграми та інші 

види кореспонденції? 

67. До суду апеляційної інстанції звернувся відповідач у справі, що 

розглядалася районним судом, про перегляд рішення районного суду у зв’язку 

з його незаконністю та необґрунтованістю. В якому складі здійснюється 

перегляд в апеляційному порядку рішень судів першої інстанції? 

68. При розгляді цивільної справи по суті відповідач Н заявив відвід 

секретареві судового засідання Ч, мотивуючи це тим, що Ч вже брала участь у 

попередньому судовому засіданні у якості перекладача Керуючись яким 

принципом цивільного процесу, суддя може задовольнити клопотання? 

69. Існування яких судів гарантує реалізацію права на перегляд справи 

та оскарження судового рішення? 

70. У якому складі розглядаються цивільні справи в суді першої 

інстанції? 

71. У випадках, встановлених ЦПК України, цивільні справи у судах 

першої інстанції розглядаються колегією. У якому складі діє така колегія? 

72. У якому складі переглядаються цивільні справи судом апеляційної 

інстанції? 

73. Яким чином визначається склад колегії суддів для розгляду 

цивільної справи в суді апеляційної інстанції? 

74. Яким чином вирішуються питання, що виникають під час розгляду 

цивільної справи колегією суддів? 

75. Чи має право суддя утриматися від голосування при прийнятті 

рішення в цивільній справі колегіальним складом суду? 

76. Кому із наведених учасників судового процесу в цивільній справі 

може бути заявлено відвід? 

77. Які учасники судового (цивільного) процесу мають право заявляти 
відвід судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту? 

78. Позивач заявив відвід експерту, оскільки він брав участь у справі 

як секретар судового засідання. Чи зобов’язаний суд задовольнити дану заяву 

про відвід? 

79. За клопотанням позивача суд апеляційної інстанції допустив до 

участі у справі перекладача. У яких випадках може бути заявлено відвід 

перекладачу в суді апеляційної інстанції? 



80. До якого моменту повинен бути заявленим відвід в цивільному 

судочинстві? 

81. Думку яких учасників цивільного процесу повинен вислухати 

суддя при розгляді заяви про відвід? 

82. Представник позивача в цивільному процесі вирішив заявити 

відвід секретарю судового засідання. Яка обов’язкова вимога повинна 

пред’являтися до відводу? 

83. Суддя розглянув заяву про відвід. Яким процесуальним 

документом він повинен оформити своє рішення про задоволення відводу? 

84. Під час підготовчого засідання у справі про розлучення суддя 

задовольнив заявлений відвід судді. Які наслідки відводу даного судді? 

85. Які наслідки відводу судді апеляційного суду? 

86. Після задоволення відводів та самовідводів суддів неможливо 

утворити новий склад суду для розгляду справи. Як повинен вчинити суддя у 

даній ситуації? 

87. Протягом якого часу судді може бути заявлено відвід у цивільному 

судочинстві? 

88. В якому випадку суддя не може брати участі в розгляді цивільної 

справи і підлягає відводу (самовідводу)? 

89. Назвіть неправильні положення щодо недопустимості повторної 

участі судді в розгляді цивільної справи? 

90. Назвіть правильне законодавче положення щодо субʼєктів 

подання заяви про відвід у цивільному судочинстві? 

91. Якому із наведених учасників судового (цивільного) процесу може 

бути заявлено відвід? 

92. У яких випадках спеціаліст зобов’язаний заявити самовідвід у 

цивільному судочинстві? 

93. Якому з учасників цивільного процесу може бути заявлено відвід, 

якщо під час вирішення цієї справи в суді першої інстанції він брав участь у 

процесі як експерт? 

94. Представник позивача в цивільному процесі вирішив заявити 

відвід секретарю судового засідання. Яка обов’язкова вимога до відводу? 
95. Що НЕ є підставою для відводу експерта від участі у справі? 

96. Що НЕ є підставою для відводу спеціаліста від участі у справі? 

97. Елементом якого принципу є положення про те, що у випадках 

колегіального розгляду справи склад суду від початку до кінця повинен бути 

незмінним? 

98. Змістом якого принципу є положення про те, що суд повинен 

базувати своє рішення по справі виключно на перевірених і досліджених в залі 

суду доказах? 

99. До суду першої інстанції надійшла заява про примусову 

госпіталізацію громадянина Т. до протитуберкульозного закладу. У якому 

складі суд буде розглядати дану справу? 



100. До апеляційного суду надійшла апеляційна скарга на рішення суду 

першої інстанції про визнання фізичної особи недієздатною. У якому складі 

суд апеляційної інстанції буде розглядати дану справу? 

101. У якому складі місцевий суд буде розглядати справу про надання 

неповнолітній особі Н. повної цивільної дієздатності? 

102. У якому складі суду повинна розглядатися справа про розірвання 

шлюбу між громадянами В. та К. та визначення місця проживання їх 

неповнолітніх дітей? 

103. Під час перегляду справи апеляційним судом, суддя К., будучи 

головуючим, відмовився підписувати судове рішення, оскільки він не 

погоджується із думкою більшості суддів судової колегії. Чи має право суддя 

у такому випадку не підписувати судове рішення? 

104. Під час перегляду рішення суду першої інстанції апеляційною 

інстанцією суддя Б. не був згідний з прийнятим рішенням. Як він може 

вчинити у даній ситуації? 

105. У судді Г., під час розгляду цивільної справи колегією суддів, 

склалася своя окрема думка з приводу того, яке рішення повинен прийняти 

суд. У якій формі повинна оформлятися окрема думка судді? 

106. Помічник судді є двоюрідним братом громадянина Ф, який бере 

участь у розгляді справи у якості свідка. Позивач вирішив заявити відвід 

помічнику судді. Чи зобов’язаний суд задовольнити заяву про відвід свого 

помічника? 

107. У розгляді цивільної справи бере участь неповнолітній свідок Г., 

його батько, експерт, та представник позивача. Хто має право заявити відвід 

суду? 

108. Під час судових дебатів позивач з’ясував, що суддя є вітчимом 

представника відповідача. Чи підлягає відводу суддя у даному випадку? 

109. Беручи участь у цивільному процесі у якості свідка, громадянин 

М. заявив відвід судді, який є його сусідом за місцем проживання. Чи підлягає 

відводу суддя у даному випадку і як повинен вчинити суддя у даному випадку? 

110. Під час розгляду справи про розлучення адвокат дізнався, що було 

порушено порядок визначення судді для розгляду цієї справи. Як повинен 

вчинити адвокат у даній ситуації? 

111. Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу 

судової справи між суддями від 25.04.2019 для розгляду цивільної справи № 

463/5609/17 визначено колегію суддів в складі: судді-доповідача Шандри 

М.М., суддів: Левика Я.А., Струс Л.Б. Суддя Шандра М.М. заявила самовідвід 

з тих підстав, що представник ОСОБА_2 - ОСОБА_3, яка брала участь у 

розгляді даної справи у суді першої інстанції, тривалий час була її помічником. 

Чи правильно вчинила суддя? 

112. На думку Пилипенко О., в діях судді вбачаються об’єктивні ознаки 

в упередженості судді, оскільки останнім, порушено матеріальні та 

процесуальні норми. Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 26 

лютого 2019 р. заяву Пилипенко О. про відвід головуючого по справі судді 

Когут Т.М. – визнано необґрунтованою. Чи правомірна ухвала суду? 



113. Суд першої інстанції переглядає цивільну справу про надання 

неповнолітній особі права на шлюб у зв’язку з нововиявленими обставинами. 

У якому складі суд буде розглядати дану справу? 
114. Який характер носить заінтересованість сторін? 

115. Яке правильне визначення неналежного позивача? 

116. Хто може бути позивачем і відповідачем у цивільній справі? 

117. В справі про усиновлення суд визнав обов’язковою участь органу 

опіки та піклування у якості заінтересованої особи. У якому провадженні в 

цивільному процесі беруть участь заінтересовані особи? 

118. У разі, якщо обсяг поданих до суду документів є надмірним, суд 

направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів. Яке 

повідомлення надсилає суд учасникам справи в такому випадку? 

119. Позивачка К. у позовній заяві про розподіл спільного сумісного 

майна подружжя не вказала про права третіх осіб на це майно. Які дії учасників 

судового процесу можуть розглядатися (визнаватися) судом як зловживання 

процесуальними правами? 

120. Справа про незаконне звільнення з роботи розглядається судом в 

порядку спрощеного позовного провадження. Коли позивач має право 

збільшити або зменшити розмір своїх позовних вимог? 

121. Хто може бути позивачем і відповідачем у цивільній справі? 

122. Якою ознакою наділені сторони у цивільній справі? 

123. В підготовчому провадженні, під час підготовчого засідання, 

судом було встановлено, що позивач подав позов не до тієї особи, яка повинна 

відповідати на вимогу позивача. Суд замінив первісного відповідача 

належним відповідачем. Яка необхідна умова для заміни неналежного 

відповідача? 
124. Що слід розуміти під цивільною процесуальною дієздатністю? 

125. Вкажіть учасників справи в цивільному процесі у справах про 

оскарження рішення третейського суду? 

126. Хто із перелічених суб’єктів входить до складу учасників справи у 

цивільному процесі у позовному провадженні? 

127. За порушення порядку під час судового засідання та невиконання 

розпоряджень суду головуючий оголосив відповідачеві попередження, 

повідомивши, що у разі повторного вчинення зазначених дій видалить його із 

зали судового засідання. Якщо учасник справи в цивільному процесі не 

виконує свої обов’язки, що суд вправі застосувати до такого учасника? 

128. Яке процесуальне право належить лише учаснику справи 

відповідно до норм ЦПК? 

129. Який обов’язок покладається лише на учасника справи в 

цивільному процесі? 

130. Який процесуальний обов’язок встановлений для учасника справи 

в разі подання ним документів у паперовій формі? 

131. До складу якої групи (виду) учасників судового процесу в 

цивільному судочинстві відносяться сторони, треті особи? 



132. Хто є учасниками справи в цивільному процесі у справах про 

видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу? 

133. Подаючи до суду позов, апеляційну, касаційну скаргу в 

електронній формі, позивач має право подати до суду заяву по суті справи, 

клопотання та письмові докази в паперовій формі. За якої умови це право може 

бути реалізовано? 

134. В інтересах неповнолітньої К. з позовною заявою про позбавлення 

батьківських прав її батька звернувся прокурор. До якої групи в цивільному 

процесі відносяться органи та особи, яким законом надано право звертатися 

до суду в інтересах інших осіб? 

135. До місцевого загального суду з позовною заявою в інтересах 

неповнолітнього Л. звернувся прокурор. До якої групи в цивільному процесі 

відносяться органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в 

інтересах інших осіб? 

136. Хто входить до складу учасників справи у справах про оскарження 

рішень третейського суду в цивільному процесі? 

137. Яка окрема група (вид) виділяється в складі учасників судового 

процесу в цивільному судочинстві? 

138. Належно повідомлений судом свідок повторно не з’явився в 

судове засідання. Які заходи впливу суд вправі застосовувати до учасників 

справи у разі невиконання ними обов’язків в цивільному процесі? 

139. Яку відповідальність несуть особи у цивільному процесі за 

введення суд в оману щодо фактичних обставин справи? 

140. Позовні заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні 

документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду 

в порядку їх надходження підлягають обов’язковій реєстрації. За допомогою 

якої системи, у цивільному процесі, документи (у тому числі процесуальні 

документи, письмові та електронні докази, тощо) можуть подаватись до суду? 

141. Роз’яснюючи малолітній, або неповнолітній особі її права та 

можливі наслідки дій її представника чи законного представника суд у 

цивільному процесі повинен перевірити можливість: 

142. Беручи участь в цивільному процесі в якості позивача яким 

процесуальним правом може скористатись малолітня, або неповнолітня особа 

під час розгляду цивільної справи в суді? 

143. Яким поняттям охоплюється «здатність мати цивільні 

процесуальні права та обов’язки сторонами, третіми особами, заявниками, 

заінтересованими особами»? 

144. Яким поняттям охоплюється «здатність особисто здійснювати 

цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки у суді»? 

145. За згодою сторін в місцевому загальному суді було проведене 

врегулювання спору за участю судді. Яке процесуальне право може бути 

реалізоване позивачем в цій судовій процедурі? 

146. На якій стадії цивільного процесу суд може залучити до участі 

співвідповідача? 



147. До якого моменту у цивільному процесі треті особи, які заявляють 

самостійні вимоги щодо предмету спору вправі вступити у цивільну справу? 

148. Який процесуальний документ подають до суду треті особи, які 

заявляють самостійні вимоги на предмет спору в цивільному процесі для того, 

щоб вступити у процес? 

149. До кого повинні пред’явити позов у цивільному процесі треті 

особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору, щоб вступити у 

справу в цивільному процесі? 

150. Коли треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо 

предмету спору, можуть вступити у цивільний процес? 

151. Що є підставою вступу або залучення до цивільного процесу 

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору? 

152. На якій стадії цивільного судочинства допускається процесуальне 

правонаступництво в цивільному процесі? 

153. В чому полягає відмінність третіх осіб від сторін у цивільному 

процесі? 

154. Які правові наслідки вступу у справу третіх осіб без самостійних 

вимог? 

155. Коли припиняється цивільна процесуальна правоздатність у 

фізичної особи? 

156. Яка ознака (особливість) характерна для сторін цивільного 

судочинства? 

157. У який строк відповідач має право подати зустрічний позов у 

цивільному процесі? 

158. Яким поняттям охоплюється процесуальне становище сторони, 

коли позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом у 

цивільному процесі? 

159. До якого моменту суд першої інстанції має право залучити 

співвідповідача до участі в справі, яка розглядається за правилами спрощеного 

позовного провадження в цивільному процесі? 

160. Який процесуальний документ постановляє суд в цивільному 

процесі для оформлення заміни неналежного відповідача? 

161. При вирішенні питання про відкриття провадження у справі або 

при підготовці справи до розгляду суд встановив, що його рішення може 

вплинути на права і обов’язки осіб, що не є стороною у справі. У якості якого 

учасника справи суд залучає таких осіб до цивільного процесу? 

162. Що обов’язково зазначається у заяві про залучення третьої особи, 

яка не заявляє самостійних вимог до цивільного процесу? 

163. Яким терміном (поняттям) охоплюється перехід процесуальних 

прав ті обов’язків від однієї особи до іншої, за наявності передбачених законом 

підстав? 

164. У якому процесуальному статусі буде перебувати особа, в чиїх 

інтересах подано позов особою, якій законом надано право звертатися до суду 

в інтересах інших осіб (крім прокурора)? 



165. З якою метою беруть участь у процесі органи та особи, які 

захищають інтереси інших осіб? 

166. Якими правами наділені треті особи, які не заявляють самостійних 

вимог щодо предмета спору? 
167. Хто НЕ має цивільної процесуальної дієздатності? 

168. Що розуміється під процесуальною співучастю? 

169. Хто є суб’єктами звернення до суду із заявою про скасування 

рішення третейського суду? 

170. Хто є суб’єктами звернення до суду із заявою про скасування 

рішення арбітражного суду? 

171. Які спеціальні права має відповідач? 

172. Яке визначення позивача найбільш правильне? 

173. Що НЕ є підставою для виникнення процесуальної співучасті? 

174. В чому полягає відмінність між заявниками в окремому 

провадженні та сторонами позовного провадження? 
175. Хто із перерахованих осіб не підлягає допиту як свідки? 

176. Який процесуальний статус набуває правонаступник у цивільному 

процесі? 
177. Які спеціальні права має відповідач? 

178. В якому з видів провадження існує інститут третіх осіб? 

179. З якого моменту особа (фізична, юридична), держава стають 

учасником справи в цивільному процесі? 

180. У яких видах провадження в цивільному процесі беруть участь 

учасники справи? 

181. Яка процесуальна риса (особливість) властива учасникам справи в 

цивільному процесі? 

182. Що є характерним для учасників справи позовного провадження в 
цивільному процесі? 

183. Під час з’ясування обставин справи та дослідження доказів в суді 

свідок відмовився давати показання щодо предмета позову. Про що 

обов’язково повинна повідомити суду особа, яка відмовилась давати 

показання у справі? 

184. Які самостійні вимоги може заявити третя особа з самостійними 

вимогами щодо предмету спору? 
185. В який суд подається позовна заява третьої особи? 

186. Як залучається співвідповідач до участі у справі? 

187. Які процесуальні права і обов’язки мають сторони? 

188. Які процесуальні права і обов’язки мають сторони? 

189. З якою метою беруть участь у процесі органи та особи, які 

захищають інтереси інших осіб? 

190. Яким терміном (поняттям) охоплюється перехід процесуальних 

прав ті обов’язків від однієї особи до іншої, за наявності передбачених законом 

підстав? 

191. В якому суді (якої інстанції) допускається залучення до участі у 

справі співвідповідача в цивільному процесі? 



192. В який строк відповідач має право подати зустрічний позов у 

цивільному процесі? 

193. Які з спеціальних процесуальних прав належать позивачеві? 

194. Які спеціальні процесуальні права належать відповідачеві? 

195. Як називається вид правонаступництва у цивільному процесі? 

196. Яку співучасть слід вважати активною? 

197. На які види поділяється процесуальна співучасть? 

198. На кого в цивільному процесі покладається обов’язок 

добросовісного користування процесуальними правами? 

199. Хто встановлює (визначає) факт зловживання учасником судового 

процесу своїми процесуальними правами? 

200. Яким нормативно-правовим актом визначається склад учасників 

справи в цивільному процесі? 

201. В яких видах провадження у цивільному процесі беруть участь 

учасники справи? 

202. В якому провадженні в цивільному процесі учасниками справи є 

заявник та боржник? 

203. В якому провадженні в цивільному процесі учасниками справи є 

сторони, треті особи? 

204. У справі про поділ спільного сумісного майна подружжя брали 

участь чоловік, дружина, неповнолітній син, представник позивача, орган 

опіки та піклування, свідки по справі. На які групи (види) поділяються 

учасники судового процесу в цивільному судочинстві? 

205. Суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці відмовив 

свідкові по справі про самовільне зайняття нежитлового приміщення в 

ознайомленні з протоколом судового засідання, посилаючись на ст. 249 ЦПК. 

Кому з учасників судового процесу в цивільному судочинстві належить право 

знайомитися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового 

засідання, технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові 

зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти? 

206. Громадянин О. бере участь у справі позовного провадження як 

позивач. Яким спеціальним процесуальним правом він наділяється? 

207. У справі позовного провадження гр. М. бере участь відповідачем. 

Який процесуальний обов’язок покладається на нього, як на учасника справи? 

208. В справу в порядку позовного провадження гр. К. був залучений 

за ініціативою відповідача як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог 

щодо предмета спору на стороні відповідача. Який процесуальний обов’язок 

покладається на громадянина К., як учасника справи? 

209. В спір у цивільній справі в порядку позовного провадження 

вступила третя особа Б. із самостійними вимогами щодо предмета спору. Яким 

процесуальним правом може скористатись цей учасник справи? 

210. Позивач, зареєструвавши офіційну електронну адресу в Єдиній 

судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, подав до суду за місцем 

пред’явлення позову процесуальні документи в електронній формі за 

допомогою ЄСІТС. Яким чином повинні скріплюватись документи, якщо вони 



подаються учасниками справи до суду, або надсилаються іншими учасниками 

справи в електронній формі? 

211. Відповідач у справі про розлучення у відзиві на позовну заяву 

виклав свої заперечення проти позову, зокрема повідомив, що його дружина 

подала до суду документи в електронній формі, в той час як йому копії цих 

документів не надіслала. Якщо учасник справи подає до суду документи в 

електронній формі то від якого обов’язку, згідно ЦПК, він звільняється? 

212. В справі про стягнення аліментів відповідач в судове засідання не 

з’явився. Суд визнав явку відповідача обов’язковою. Який процесуальний 

обов’язок покладається на відповідача? 

213. До суду з позовною заявою звернувся громадянин О. з вимогою до 

громадянина С. про визнання права власності на частину житлового 

приміщення. У якості яких учасників справи будуть брати участь вказані 

фізичні особи? 

214. До суду із апеляційною скаргою в електронній формі звернувся К. 

на оскарження рішення суду першої інстанції. У якій формі повинна 

подаватись заява по суті справи, клопотання письмові докази, якщо 

апеляційну скаргу подано в електронній формі? 

215. З позовною заявою до місцевого загального суду звернулась 

громадянка С. Відповідачем у справі вона вказала чоловіка своєї дочки, який, 

на її думку, влаштувався на роботу за фахом, але з низькою оплатою праці. 

Позивачка вважає, що зять цим ставить свою сім’ю в скрутне матеріальне 

становище. Позивачка просить суд зобов’язати свого зятя знайти більш 

оплачувану роботу. Якщо позивачем буде надано завідомо безпідставний 

позов, позов за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно 

штучний характер, то як будуть оцінюватися (визнаватися) такі дії судом? 

216. В справі про позбавлення батьківських прав, за позовом 

прокурора, малолітній П., якому виповнилось 14 років, висловив бажання 

брати участь в розгляді справи разом із своєю бабусею, під опікою якої 

перебуває. Якими процесуальними правами ЦПК додатково наділяє 

малолітніх або неповнолітніх осіб з метою забезпечення захисту їх прав під 

час розгляду справ в цивільному процесі? 

217. Під час розгляду справи по суті суд встановив, що позов 

пред’явлено до відділення банку, яке не є юридичною особою. Встановивши 

під час розгляду справи, що позов пред’явлений не до тієї особи, яка повинна 

відповідати за позовом, що повинен зробити суд? 

218. Під час з’ясування обставин справи та дослідження доказів в суді 

першої інстанції відповідач подав письмову заяву про зміну предмета позову, 

оскільки у нього виникли розбіжності з позивачем саме з предмета спору. Яке 

з прав НЕ належить відповідачеві? 

219. Під час розгляду справи по суті суд відмовив сторонам у праві 

укласти мирову угоду, мотивуючи тим, що таку дію вони можуть вчинити 

лише на стадії підготовчого провадження. На якій стадії судового процесу 

позивач і відповідач можуть укласти мирову угоду? 



220. До суду з позовом до ТОВ «Меридіан» звернулося п’ять 

працівників, які офіційно працювали на підприємстві, з вимогою про виплату 

заробітної плати. Суд об’єднав ці позови в одне провадження. На підставі чого 

виникає процесуальна співучасть в цивільному процесі? 

221. Розглядаючи справу в порядку спрощеного позовного 

провадженні, суд до початку першого судового засідання за клопотанням 

позивача замінив первісного відповідача належним відповідачем. Що є 

причиною заміни неналежного відповідача в судовому процесі? 

222. Суддя місцевого суду на стадії розгляду справи по суті відмовив 

третій особі із самостійними вимогами до відповідача у прийнятті позовної 

заяви. На якій стадії цивільного процесу можуть вступити у справу треті 

особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору? 

223. Відповідач в справі про незаконне звільнення з роботи залучив до 

справи начальника відділу кадрів як третю особу без самостійних вимог. На 

якій стадії судового процесу можуть вступити у справу треті особи, які не 

заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору? 

224. На стадії підготовчого провадження з метою забезпечення 

правильного і своєчасного розгляду справи суд вказав на необхідність 

залучити до справи третю особу без самостійних вимог на боці відповідача. 

Що є підставою для вступу в процес третіх осіб, які не заявляють самостійних 

вимог щодо предмета спору? 

225. До місцевого загального суду звернулася фізична особа із заявою 

про видачу судового наказу. У якості якого учасника справи буде брати участь 

ця фізична особа? 

226. До місцевого загального суду звернулася неповнолітня фізична 

особа із заявою про надання їй повної цивільної дієздатності. У якості якого 

учасника справи окремого провадження буде брати участь неповнолітня 

особа? 

227. До суду звернувся громадянин М. із позовною заявою до керівника 

юридичної особи з вимогою про поновлення на попередньому місці роботи і 

стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. У якості якого 

учасника судового процесу буде приймати участь в суді керівник юридичної 

особи? 

228. Із заявою до суду про видачу судового наказу звернулася 

громадянка К. до свого колишнього чоловіка про стягнення аліментів на їх 

спільну малолітню дитину у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму. У 

якості якого учасника справи наказного провадження буде брати участь 

чоловік громадянин К? 

229. До суду з позовом звернувся керівник юридичної особи із заявою 

про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за оплату послуг 

телебачення фізичною особою. У якості якого учасника справи буде приймати 

участь юридична особа в цивільному процесі? 

230. До місцевого загального суду звернувся громадянин Ж. із 

позовною заявою про поновлення його на попередньому місці роботи, 

вважаючи своє звільнення незаконним. Суд своєю ухвалою вирішив питання 



про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження. У якості 

якого учасника справи буде брати участь громадянин Ж.? 

231. До районного суду звернулася повнолітня особа Д. із заявою про 

скасування рішення суду про обмеження її в цивільній дієздатності та про 

поновлення в цивільній дієздатності. У якості якого учасника справи окремого 

провадження буде брати участь фізична особа Д.? 

232. До місцевого загального суду з заявою про розгляд справи про 

видачу і продовження обмежувального припису звернулась громадянка К. До 

якого виду провадження в цивільному процесі відноситься дана категорія 

справ? 

233. В справі про позбавлення батьківських прав щодо 

неповнолітнього В., який був присутнім в судовій залі під час судового 

розгляду, секретар судового засідання роз’яснила неповнолітньому його права 

як учасника судового процесу. Хто із суб’єктів цивільного процесу 

зобов’язаний роз’яснити малолітній чи неповнолітній особі її права та можливі 

наслідки дій її представника чи законного представника у разі, якщо вона за 

віком може усвідомити їх значення? 

234. В справі про надання неповнолітній особі повної цивільної 

дієздатності секретар судового засідання вказала заявнику на необхідність 

участі в справі органу опіки та піклування. На якого суб’єкта цивільного 

процесу покладено обов’язок створювати належні умови для здійснення 

малолітньою або неповнолітньою особою її прав, визначених законом та 

міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України? 

235. Під час судового розгляду справи по суті позивач заявив 

клопотання про зміну предмета позову. Суд відмовив у задоволенні 

клопотання. До якого моменту (періоду) позивач в цивільному процесі має 

право змінити предмет, або підставу позову? 

236. До Шевченківського районного суду м. Чернівці з груповим 

позовом про невиплату заробітної плати звернулися працівники ТОВ Смерічка 

до адміністрації підприємства. Суд визнав їх співпозивачами у справі. За якої 

підстави допускається участь у цивільному процесі співучасників? 

237. У справі щодо застосування роботодавцем негативних заходів 

впливу до позивача (звільнення з роботи) у зв’язку з повідомленням ним про 

порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, 

Національне агентство з питань запобігання корупції було залучене як третя 

особа без самостійних вимог. Що слід обов’язково вказати у заяві про 

залучення до справи третьої особи без самостійних вимог? 

238. Законний представник неповнолітньої особи визнав позов щодо 

визнання заподіяних його підопічним матеріальних та моральних збитків, 

спричинених його дружині внаслідок транспортної пригоди. Суд заперечив 

проти такої дії законного представника. За яких умов суд не приймає відмови 

від позову, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє 

законний представник? 



239. Апеляційний суд Чернівецької області відмовив апелянту у 

залученні до справи співвідповідача, про якого раніше не було відомостей у 

справі і який не брав участі в судовому розгляді у суді першої інстанції. До 

якого моменту суд першої інстанції, за клопотанням позивача, має право 

залучити співвідповідача до участі у справі в позовному провадженні? 

240. Суд у справі про розподіл майна між подружжям, залучивши до 

справи третю особу із самостійними вимогами, почав розгляд справи 

спочатку. Проти такої дії заперечував позивач. За якої умови після вступу в 

справу третьої особи, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору, 

розгляд справи розпочинається спочатку? 

241. В справі про відшкодування матеріальних збитків в результаті 

ДТП на боці юридичної особи- власника автомобіля був залучений водій 

автомобіля, з вини якого і сталася ДТП. Яке процесуальне становище займає 

особа, що не заявляє самостійних вимог, та вступає у процес, що вже виник на 

стороні позивача або відповідача? 

242. Суд першої інстанції за клопотанням позивача залучив до участі у 

справі співвідповідача. Які наслідки вступу співвідповідача у справу? 

243. Повнолітній син подружжя, яке звернулося до суду про розподіл 

майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності, є співвласником 

вказаної квартири, але про такий позов до суду він і не здогадувався, а тому і 

не бере участі у справі. Які наслідки неповідомлення третьої особи про розгляд 

справи? 

244. Під час з’ясування обставин справи та дослідження доказів в суді 

свідок відмовився давати показання щодо предмета позову. Про що 

обов’язково повинна повідомити суду особа, яка відмовилась давати 

показання у справі? 

245. Суд першої інстанції за клопотанням позивача залучив до участі у 

справі співвідповідача. Які наслідки вступу співвідповідача у справу? 

246. До Першотравневого районного суду м. Чернівці в порядку 

окремого провадження звернулася із заявою мати про визнання її сина 

недієздатним. До справи були залучені органи опіки і піклування. У якості 

якого учасника справи окремого провадження будуть приймати участь органи 

опіки та піклування? 

247. До Шевченківського районного суду м. Чернівці звернулась із 

заявою неповнолітня особа, яка досягла шістнадцятирічного віку, про надання 

їй повної цивільної дієздатності. Батьки не дають добровільної згоди на такі 

дії неповнолітнього. У якості якого учасника процесу в цій справі можуть 

брати участь один із батьків неповнолітньої особи заявника? 

248. Із заявою про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, 

але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та середнього заробітку 

за час затримки розрахунку, звернувся кредитор. У справах якого виду 

провадження в цивільному процесі може брати участь боржник? 
249. Хто є законними представниками в судовому процесі? 

250. Що є підтвердженням повноважень законного представника у 

судовому процесі? 



251. Чим обумовлена участь в судовому процесі законного 

представника? 

252. Хто може бути процесуальними представниками в судовому 

процесі? 
253. На підставі якого з документів діє у процесі адвокат? 

254. Які процесуальні дії може вчиняти представник особи в суді? 

255. Яким документом підтверджуються повноваження представника 

юридичної особи в суді? 

256. Якого права НЕ мають органи та особи, які відповідно до статті 56 

ЦПК звертаються до суду в інтересах інших осіб? 

257. Що відповідно до ЦПК є наслідком відмови позивача від 

цивільного позову, поданого прокурором в інтересах держави? 

258. Що має зазначити прокурор при зверненні до суду відповідно до 

ЦПК, у разі відсутності органу, уповноваженого державою здійснювати 

відповідні функції у спірних правовідносинах? 

259. Що є підставою для заміни судом законного представника особи? 

260. Що враховується судом при призначенні або заміні законного 

представника неповнолітньої особи? 

261. Що повинен обґрунтувати прокурор, який звертається до 

загального суду з метою представництва інтересів держави? 

262. З якою метою можуть бути залучені судом до участі в справі 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, що діють в 

інтересах інших осіб? 

263. До якої окремої групи учасників судового цивільного процесу 

відносяться органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в 

інтересах інших осіб: 

264. Хто може брати участь у цивільному процесі в якості органів та 

осіб, яким за законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб? 

265. Яка мета участі в цивільному процесі органів та осіб, яким законом 

надано право звертатися до суду? 

266. Що повинен обґрунтувати у позовній заяві прокурор, який 

звертається до суду в інтересах держави в цивільному процесі? 

267. Який процесуальний статус в цивільному процесі набуває 

прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, у разі відсутності 

органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних 

правовідносинах? 

268. Яким процесуальним правом не можуть скористатися 

(реалізувати) органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду 

в цивільному процесі в інтересах інших осіб? 

269. Проявом дії якого принципу є норма щодо участі в судовому 

процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в 

інтересах інших осіб? 

270. Що є головним обов’язком держави щодо пересічних громадян 

виходячи із закріпленої у Конституції України соціальної сутності держави? 



271. Яка мета участі у процесі органів та осіб, яким законом надано 

право звертатися до суду в інтересах інших осіб? 

272. Які існують підстави участі в цивільному процесі органів та осіб, 

яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб? 

273. Який характер носить заінтересованість осіб, яким законом надано 

право звертатися до суду в інтересах інших осіб? 

274. До якої групи осіб у цивільному процесі слід віднести органи та 

осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб? 

275. В яких формах беруть участь у процесі органи та особи, яким 

законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб? 

276. До складу яких осіб у цивільному процесі слід віднести 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, прокурора, органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування? 

277. Який характер заінтересованості між представником та особою, 

яку представляють? 
278. Які є види представництва в цивільному процесі? 

279. Які дії під час розгляду цивільної справи у суді прокурор не має  

права вчиняти при представництві інтересів держави? 

280. До складу яких осіб у цивільному процесі слід віднести 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, прокурора, органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування? 

281. В яких формах беруть участь у процесі органи та особи, яким 

законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб? 

282. Яким правом наділяється прокурор для вирішення питання щодо 

наявності підстав для ініціювання перегляду судових рішень у справі, 

розглянутій без їхньої участі? 

283. Яким процесуальним правом не можуть скористатися 

(реалізувати) органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду 

в цивільному процесі в інтересах інших осіб? 

284. В яких випадках участь органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування у цивільному процесі для надання висновків у 

справі є обов’язковою? 

285. Які обставини повинен вказати прокурор, який звертається до суду 

в інтересах держави в цивільному судочинстві? 

286. Що повинен обґрунтувати у позовній заяві прокурор, який 

звертається до суду в інтересах держави в цивільному процесі? 

287. Що повинен обґрунтувати у позовній заяві прокурор, який 

звертається до суду в інтересах держави в цивільному процесі? 

288. Яким документом можуть посвідчуватись повноваження адвоката 

як представника в цивільному судочинстві? 
289. Хто є законними представниками в судовому процесі? 

290. Що є підтвердженням повноважень законного представника у 

судовому процесі? 

291. До суду в порядку позовного провадження звернувся із заявою 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини в інтересах фізичної особи. У 



якому процесуальному становищі в суді буде брати участь Уповноважений 

Верховної Ради з прав людини: 

292. Що повинен обґрунтовувати Уповноважений Верховної Ради з 

прав людини у випадках звернення до суду із позовною заявою в інтересах 

інших осіб в цивільному процесі? 

293. Що має зазначити прокурор при зверненні до суду відповідно до 

ЦПК, у разі відсутності органу, уповноваженого державою здійснювати 

відповідні функції у спірних правовідносинах? 
294. Хто належить до інших учасників судового процесу? 

295. Хто з перелічених інших учасників судового процесу здійснює 

оформлення копій судових рішень? 

296. Що з переліченого входить до компетенції секретаря судового 

засідання? 

297. Що з переліченого не входить до компетенції судового 

розпорядника? 

298. Коли і ким розглядаються скарги на дії чи бездіяльність судового 

розпорядника? 
299. Яка особа може бути свідком в цивільному процесі? 

300. Що входить до процесуальних обов’язків свідка? 

301. За що свідок несе кримінальну відповідальність? 

302. Хто повинен надати згоду на допит осіб, які мають дипломатичний 

імунітет? 
303. Хто НЕ відноситься до інших учасників судового процесу? 

304. Якими повноваженнями НЕ наділений помічник судді? 

305. Хто може виконувати функції секретаря судового засідання за 

його відсутності? 
306. Що входить до обов’язків експерта? 

307. Що повинен повідомити експерт суду невідкладно? 

308. На що з переліченого не має права експерт? 

309. Хто може бути залучений як спеціаліст в цивільному процесі? 

310. Який документ є підставою залучення до участі в судовому 

процесі спеціаліста? 
311. Обов’язком спеціаліста є: 

312. Що НЕ відноситься до повноважень судового розпорядника? 

313. Хто може бути перекладачем в судовому процесі? 

314. На підставі якого документа перекладач бере участь в судовому 

процесі? 
315. Що з переліченого є обов’язком перекладача? 

316. За що перекладач несе кримінальну відповідальність? 

317. Яка особа може бути експертом з питань права? 

318. Яким процесуальним документом оформляється допуск до участі 

у справі експерта з питань права? 
319. Хто може бути допитаний як свідок? 

320. Яка категорія осіб може бути допитана як свідки? 

321. Що є метою участі спеціаліста в цивільному процесі? 



322. Експерт в цивільному процесі має право: 

323. Що повинен забезпечити експерт під час проведення дослідження? 

324. Де визначені умови, за яких суд має право розглядати вимоги про 

стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи – у загальному 

або позовному провадженні? 

325. При отриманні позовної заяви судом було встановлено, що справа 

не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Як повинен вчинити 

суддя у даній ситуації? 

326. Як називається підсудність, за якої позивачу надається можливість 

при пред’явленні позову обирати між декількома судами? 

327. Яким поняттям охоплюється питання нормативного визначення 

компетенції суду на право (повноваження) здійснювати правозастосовну 

діяльність, пов’язану з вирішенням цивільних справ? 

328. Як називається сукупність цивільних справ, які підлягають 

розгляду у конкретному суді першої інстанції? 

329. Особа звернулася до суду за місцем проживання відповідача. 

Правила якого виду підсудності були застосовані у даному випадку? 

330. Яка з наведених видів підсудності цивільних справ відноситься до 

територіальної підсудності? 

331. За вибором якого учасника цивільного процесу визначається 

підсудність цивільних справ при альтернативній підсудності? 

332. При якому виді підсудності ЦПК України передбачає вичерпний 

перелік цивільних справ, які з урахуванням їх природи пред’являються до 

певного, передбаченого законом суду? 

333. За правилами якого виду підсудності пред’являються позови про 

відшкодування шкоди, завданої зіткненням суден, а також про стягнення сум 

винагороди за рятування на морі? 

334. Як визначається підсудність справ за участю громадян України, 

якщо обидві сторони проживають за її межами? 

335. Як вирішується підсудність справи у позовах, що виникають із 

приводу нерухомого майна, якщо пов’язані між собою позовні вимоги 

пред’явлені одночасно щодо декількох об’єктів нерухомого майна? 

336. Недопустимість яких спорів між судами встановлено цивільним 

процесуальним законодавством України? 
337. Які відносини належать до сфери цивільної юрисдикції? 

338. Яким поняттям визначається повноваження судів першої, 

апеляційної та касаційної інстанцій з розгляду цивільних справ? 

339. В яких випадках суди розглядають у порядку цивільного 

судочинства вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших 

реєстраційних дій? 

340. Як називається підсудність, яка охоплює повноваження, визначені 

певною територією діяльності органів судової влади (судовим округом)? 

341. Як називається підсудність, яка характеризує обсяг повноважень 

судових органів щодо відповідних правових об’єктів судового захисту та дає 



можливість розподілити справи між загальними судами та судами, що діють 

за принципом спеціалізації? 

342. В яких випадках підсудність цивільної справи визначається за 

ухвалою суду вищої інстанції? 

343. Юридична особа, одержавши рішення міжнародного 

комерційного арбітражу, який знаходиться за межами України, підготувала 

заяву про надання дозволу на виконання цього рішення. Яким судом 

розглядаються справи щодо визнання та надання дозволу на виконання рішень 

міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться 

поза межами України? 

344. Як називаються суди, які переглядають в апеляційному порядку 

судові рішення місцевих судів, які знаходяться у межах відповідного 

апеляційного округу? 

345. В яких випадках Верховний Суд переглядає судові рішення 

апеляційних судів в апеляційному порядку? 
346. Судом касаційної інстанції у цивільних справах є? 

347. До якого суду можуть пред’являтися позови про відшкодування 

збитків, спричинених заходами забезпечення позову? 

348. До якого суду цивільної юрисдикції пред’являються позови про 
зняття арешту з майна? 

349. На розгляд якого суду передається справа, якщо після задоволення 

відводів (самовідводів) чи з інших підстав неможливо утворити новий склад 

суду для розгляду справи? 

350. На підставі якого документу здійснюється передача справи 

іншому суду, якщо після задоволення відводів (самовідводів) чи з інших 

підстав неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи? 

351. Згідно із законом ліквідовано місцевий загальний суд. Цим 

законом не визначено суд, до якого передаються судові справи, що 

перебувають у його провадженні. До якого суду повинні бути передані такі 

справи? 

352. Які наслідки, передбачені ЦПК України при касаційному 

перегляді справи, якщо рішення ухвалено судом з порушенням правил 

інстанційної або територіальної юрисдикції? 

353. Суд першої інстанції відкрив провадження у справі з порушенням 
правил підсудності. Який порядок оскарження цього судового рішення? 

354. Що таке підсудність цивільних справ? 

355. Які суди зазвичай виступають судами першої інстанції у 

цивільному судочинстві? 
356. Які види юрисдикцій передбачені чинним ЦПК України? 

357. Який орган визначає підсудність справи, у якій однією із сторін є 

суддя суду, до підсудності якого віднесена ця справа за загальними 

правилами? 

358. Як може бути оскаржена ухвала суду першої інстанції про 

передачу справи на розгляд іншого суду за встановленою ЦПК України 

підсудністю? 



359. У якому порядку здійснюється цивільне судочинство? 

360. Чи може спір, який відноситься до юрисдикції загального суду, 

бути переданий за угодою сторін на вирішення суду іншої держави? 

361. Заявник звернувся до суду з вимогою про стягнення нарахованої, 

але не виплаченої суми заробітної плати та середнього заробітку за час 

затримки розрахунку. В якому провадженні розглядаються справи за заявами 

про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або 

про його наявність заявнику невідомо? 

362. В якому разі суд НЕ вправі передати справу на розгляд іншому 
суду? 

363. Яке провадження призначене для розгляду справ, які через 

складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному 

позовному провадженні? 

364. Де визначені умови, за яких суд має право розглядати вимоги про 

стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи – у загальному 

або позовному провадженні? 

365. Як ЦПК України визначено справи, у яких ціна позову не 

перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб? 

366. До якої категорії ЦПК України віднесено справи незначної 
складності? 

367. Які справи не можуть бути віднесені до малозначних справ? 

368. Сторона третейського розгляду підготувала заяву про оскарження 

рішення третейського суду. В якому суді розглядаються справи щодо 

оскарження рішень третейських судів, оспорювання рішень міжнародних 

комерційних арбітражів, про видачу виконавчих листів на примусову 

виконання рішень третейських судів? 

369. До якого суду може бути поданий позов про відшкодування 

шкоди, завданої внаслідок знищення майна у зв’язку із збройною агресією 

Російської Федерації? 

370. Якому суду підсудні позови до стягувача про визнання 

виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню? 

371. Якому суду підсудні позови про повернення стягненого за 

виконавчим написом нотаріуса? 

372. До якого суду можуть пред’являтися позови Міністерства юстиції 

України на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, в інтересах і за довіреністю позивача, який 

не має в Україні зареєстрованого місця проживання чи перебування? 

373. Яким судом розглядаються справи про арешт судна, що 

здійснюється для забезпечення морської вимоги? 

374. Громадянку A. звільнили з роботи за професійну непридатність. A. 

не погодилась з таким формулюванням в трудовій книжці і підготувала 

позовну заяву до суду. Який вид територіальної підсудності притаманний для 

справ, що виникають з трудових правовідносин? 

375. Відповідач у справі про невиконання умов договору позики 

підготував зустрічний позов до  позивача, оскільки його  зустрічні вимоги 



можуть виключити повністю задоволення первісного позову. До якого суду 

пред’являється зустрічний позов? 

376. Позивач звернувся до суду з вимогою про поділ спільного 

сумісного майна подружжя, до якого належать квартира та машина. Правила 

якого виду підсудності діють у даному випадку? 

377. Громадянин М. звернувся із позовом до громадянина В про 

усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою. Який вид 

підсудності слід застосовувати у цій ситуації? 

378. Громадян Р., який є суддею Верховного Суду звернувся до суду з 

позовною заявою про розірвання шлюбу. За якими правилами визначається 

підсудність даної справи? 

379. Особа вирішила звернутися до суду з позовом до приватної фірми 

про спростування недостовірної інформації. До якого суду повинен 

звернутися позивач? 

380. Подружжя домовилося, що справа про розірвання шлюбу між 

ними буде розглядатися судом за зареєстрованим місцем проживання 

дружини. Який вид підсудності застосовується у даному випадку? 

381. Громадянка Р., на утриманні якої перебуває її неповнолітній син, 

вирішила пред’явити позов про розірвання шлюбу. До якого суду вона може 

звернутися? 

382. З позовом до ВАТ «Карпати» звернувся працівник цього 

підприємства, який під час виконання своїх професійних обов’язків одержав 

травму на виробництві, про що було складено відповідний акт.За правилами 

якого виду підсудності подаються позови про відшкодування шкоди завданої 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи? 

383. Громадянин К. вирішив подати позов про відшкодування шкоди 

завданої незаконними діями органу досудового розслідування. До якого суду 

можуть також пред’являтися такі позови? 
384. Громадянин    Л.     втратив     універсальну     платіжну     картку 

«Приватбанку». На вимогу банку відновити її працівник банку відповів, що Л. 

свідомо пошкодив цю картку з метою затягування сплати відсотків за 

кредитом. Л. підготував позовну заяву на дії представника банку. Якому суду 

підсудні справи щодо позовів, що виникають з діяльності філій або 

представництва юридичної особи? 

385. Громадянка Л. вирішила подати позов до кількох відповідачів, які 

проживають або знаходяться в різних місцях. Як визначається суд, якому 

підсудна дана справа? 

386. Позивач під час розгляду справи заявив відвід судді, який цю 

справу розглядав. Інший суддя позивача теж не влаштовував. Після 

задоволення відводу ще й цьому судді новий склад суду утворити було 

неможливо. Суд передав справу на розгляд іншому суду. На підставі якого 

процесуального документу здійснюється передача справи з одного суду до 

іншого у разі порушення правил цивільної юрисдикції (підсудності)? 



387. Суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, 

встановив, що справа про розірвання шлюбу територіально не підсудна цьому 

суду. Як повинен він вчинити у даній ситуації? 

388. Під час розгляду справи про визнання права власності на 

самочинне будівництво стороною у справі виступав Громадян К, який працює 

суддею апеляційного суду. Як визначається підсудність даної справи? 

389. Юридична особа «Меридіан» підготувала заяву про надання 

дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, який 

знаходиться в Україні. Яким судом розглядаються справи щодо визнання та 

надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу, 

якщо місце арбітражу знаходиться на території України? 

390. Громадянка М. підготувала позов до суду в порядку цивільного 

судочинства про порушення її житлових прав. Якими судами як судами першої 

інстанції розглядаються усі справи, що підлягають вирішенню в порядку 

цивільного судочинства? 

391. Під час перевезення багажу з міста Одеса до міста Чернівці, вміст 

багажу був зіпсований шляхом залиття через пошкоджений тент автомобіля. 

Місцезнаходження перевізника – місто КиїB. До якого суду необхідно 

пред’явити позов? 

392. У зв’язку із неправильно визначеною позивачем територіальною 

підсудністю, судом було передано справу на розгляд до В суду. Які дії має 

вчинити В суд, до якого передана справа? 

393. У січні 2017 року Комунальне підприємство «ПМК 76» звернулося 

до суду з позовом, в якому просило стягнути з гр. П суму в розмірі 351700 грн. 

Відповідач у свою чергу звернувся до суду із зустрічним позовом, в якому 

просив визнати дійсним договір купівлі-продажу автомобіля, укладений між 

ним та Комунальним підприємством, визнати за ним право власності на 

зазначене рухоме майно. Яке правило виключної підсудності застосовується в 

цьому випадку? 

394. У 2003 році на території Молдови гр. України А зареєструвала 

шлюб з гр. Молдови Б. Шлюбні відносини між подружжям припинені з тих 

підстав, що сім років тому чоловік виїхав на заробітки до Росії і до 

теперішнього часу не повернувся. Гр. України А, яка проживає в Молдові, у 

своєму позові просила суд розірвати між ними шлюб, стягнути з відповідача 

аліменти та моральну шкоду. До якого суду гр.. України А має подати позов? 

395. У 2010 році на території Росії гр. України А зареєструвала шлюб з 

гр. Росії Б. Шлюбні відносини між подружжям припинені з тих підстав, що сім 

років тому чоловік виїхав на заробітки до Фінляндії і до теперішнього часу не 

повернувся. Гр. України А, яка проживала в Росії, а з січня 2017 р. повернулася 

на постійне місце проживання в Україну, у своєму позові просила суд 

розірвати між ними шлюб, стягнути з відповідача аліменти та моральну 

шкоду. До якого суду гр. України А має подати позов? 

396. Судом Німеччини була розглянута цивільна справа за участю 

громадян України, які звернулися до національного суду для виконання 

рішення іноземного суду. В суді якої юрисдикції розглядаються справи про 



визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного 

комерційного арбітражу, іноземного суду? 

397. З позовними заявами до суду звернулися три юридичні особи щодо 

зміни умов правочину щодо іншого правочину. Ці вимоги були об’єднані 

судом в одне провадження. Яким судом розглядатиметься спір у випадку 

об’єднання позовних вимог щодо укладання, зміни, розірвання і виконання 

правочину з вимогами щодо іншого правочину, укладеного для забезпечення 

основного зобов’язання? 

398. З груповим позовом до ПАТ «Хліб України» звернулась група осіб 

в інтересах невизначеного кола осіб щодо неналежної якості хлібобулочних 

виробів підприємства До якого суду НЕ можуть пред’являтись позови про 

захист прав споживачів? 

399. На кого в цивільній справі покладається обов’язок по 

доказуванню? 

400. Які обставини НЕ підлягають обов’язковому доказуванню в 

судовому засіданні? 

401. На підставі чого суд оцінює докази в цивільному процесі? 

402. З використанням якої системи учасниками справи можуть 

вчинятися процесуальні дії в електронній формі щодо подання доказів до 

суду? 

403. Як називаються будь-які дані, на підставі яких суд встановлює 

наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і 

заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для 

вирішення справи? 

404. Що з перерахованого є засобом доказування в цивільному 

судочинстві? 

405. Що з перерахованого є засобом доказування в цивільному 

судочинстві? 
406. Що відносять до особистих доказів? 

407. Що відносять до речових доказів? 

408. Що відносять до змішаних доказів? 

409. Як класифікуються докази у цивільному процесі за характером 

зв’язку доказів з обставинами справи? 

410. До якого виду (за процесом формування) відносяться докази, які 

не є першоджерелом і відображають зміст відомостей, одержаних з інших 

джерел? 

411. Що означає такий елемент доказування у цивільній справі, як 

подання доказів? 

412. Що означає такий елемент доказування у цивільній справі, як 

дослідження доказів? 

413. Чи може у цивільному судочинстві (процесі) доказування 

ґрунтуватися на припущеннях? 
414. Що є елементами процесу доказування в цивільному процесі? 

415. Чи приймається судом в цивільному судочинстві відмова сторони 

від визнання обставин? 



416. Які факти в цивільному судочинстві потребують доказування? 

417. Про який вид відповідальності попереджається свідок у 

цивільному судочинстві за дачу завідомо неправдивих показань? 
418. Які копії документів вважаються засвідченими належним чином? 

419. В якому випадку іноземний офіційний документ, що підлягає 

дипломатичній або консульській легалізації, вважатиметься письмовим 

доказом в цивільному судочинстві України? 

420. Які дії, відповідно до цивільного процесуального законодавства, 

можуть вчинятися із речовими доказами, що є об’єктами, які вилучені з 

цивільного обороту або обмежено обороноздатні після огляду та дослідження 

їх судом? 

421. Протягом якого часу речові докази зберігаються в камері схову 

речових доказів суду? 

422. До яких засобів доказування відносяться предмети матеріального 

світу, які своїм існуванням, своїми якостями, властивостями, 

місцезнаходженням, іншими ознаками дають змогу встановити обставини, 

що мають значення для справи? 

423. Кому, зазвичай, повертаються речові докази після огляду та 

дослідження їх судом? 

424. До яких засобів доказування відноситься інформація в 

електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають 

значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові 

документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи 

тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові 

повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі? 

425. Що повинен зазначити учасник справи, який подає копію 

електронного доказу? 
426. Де зберігаються оригінали або копії електронних доказів у суді? 

427. В яких наведених випадках призначення експертизи судом є 

обов’язковим? 

428. В яких із наведених умов призначення експертизи судом є 

обов’язковою? 

429. У яких із наведених випадках призначення експертизи судом є 

обов’язковим? 

430. В яких із наведених випадках призначення експертизи судом є 

обов’язковим? 

431. У присутності яких осіб обов’язково проводиться допит 

неповнолітніх осіб в цивільному судочинстві? 

432. Яким процесуальним документом оформляється призначення 

експертизи у цивільному судочинстві (процесі)? 

433. Що собою становить висновок експерта в цивільному 

судочинстві (процесі)? 

434. Які підстави витребування доказів судом в цивільному 

судочинстві (процесі)? 



435. Що є процесуально-правовими гарантіями правильної оцінки 

судом доказів в цивільному судочинстві (процесі)? 

436. Хто, відповідно до цивільного процесуального законодавства, 

складає протокол огляду доказів за місцем їх знаходження? 

437. Який документ про огляд доказів за їх місцезнаходженням 

складає суд (згідно ЦПК)? 

438. З якої дії починається дослідження відео- і звукозаписів у 

судовому засіданні в цивільному судочинстві? 

439. До якого процесуального засобу доказування може бути 

віднесено докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у 

результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені 

експертові? 

440. Від імені кого дає експерт висновок у цивільному судочинстві? 

441. Який процесуальний акт складає експерт за результатами 

проведення експертизи у цивільному судочинстві (процесі)? 

442. Що НЕ може бути предметом висновку експерта? 

443. На підставі якого процесуального документа може бути 

підготовлений висновок експерта? 
444. Висновок експерта викладається? 

445. Хто має право викликати експерта в судове засідання для надання 

усних пояснень щодо його висновку? 
446. Що повинно бути зазначено у висновку експерта, згідно ЦПК? 

447. Що повинно бути зазначено у висновку експерта, згідно ЦПК? 

448. Хто вправі визнати докази недопустимими? 

449. Хто визначає експерта чи експертну установу, якщо при 

призначенні експертизи сторонами не досягнуто взаємної згоди щодо їх 

обрання? 

450. Кому направляється ухвала про призначення експертизи? 

451. Кому направляються об’єкти та матеріали, що підлягають 

експертному дослідженню? 

452. Хто надає експертові матеріали, необхідні для проведення 

експертизи, якщо експертиза призначена судом? 

453. Судом скасовано ухвалу про призначення експертизи. Що в 

такому разі має вчинити призначений судом експерт? 

454. У якому кількісному складі проводиться комісійна експертиза в 

цивільному процесі? 

455. Яким чином підписується висновок за результатами проведеної 

комісійної експертизи якщо думки експертів збігаються? 

456. Яким чином підписується висновок за результатами проведеної 

комісійної експертизи якщо один експерт не погоджується з висновком 

іншого експерта (експертів)? 

457. Яким чином підписується висновок комплексної експертизи? 

458. Що надає учасник справи разом з наданням заяви свідка, якщо 

поставлене запитання пов’язане з наданням відповідних доказів, що 

підтверджують відповідні обставини? 



459. Який процесуальний документ складається про огляд доказів за 

їх місцезнаходженням? 

460. Коли позивач у справі зобов’язаний подати докази до суду? 

461. Ким виконується судове доручення щодо збирання доказів у 

цивільному процесі? 

462. Що зазначається в заяві про забезпечення доказів у цивільному 

процесі? 

463. У порядку виконання судового доручення про забезпечення 

доказів були допитані свідки, які дали письмові показання. Свідки з’явилися 

до суду, що розглядає справу. Як повинен поступити суд? 

464. Чи може учасник справи вимагати забезпечення доказів до 

пред’явлення ним позову? 

465. Яким процесуальним документом вирішується питання про 

забезпечення доказів? 
466. Що вказується у заяві про виклик свідка в цивільному процесі? 

467. Що зазначається у клопотанні про витребування доказів в 

цивільному процесі? 

468. Який процесуальний документ складається про огляд доказів за 

їх місцезнаходженням в цивільному процесі? 

469. Коли призначення експертизи для суду є обов’язковим в 

цивільному процесі? 

470. Які наслідки ухилення від участі в проведенні експертизи в 

цивільному процесі? 

471. Доказами у цивільних справах є будь-які дані, на підставі яких 

суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що 

обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, 

які: 

472. Що є підставою для звільнення від доказування в цивільному 

процесі? 

473. Кому із перелічених суб’єктів цивільного процесу належить 

право остаточного визначення предмета доказування? 

474. Яке значення має висновок експерта у галузі права для суду в 
цивільному процесі при його оцінці? 

475. До кого звертається учасник справи в цивільному процесі з 

клопотанням про витребування доказів у разі неможливості самостійно 

надати докази до матеріалів справи? 

476. Яким поняттям, в теорії цивільного процесуального права, 

охоплюється право свідка відмовитися від давання показань в цивільному 

процесі? 

477. Який вид процесуальної діяльності здійснює спеціаліст в 

цивільному процесі? 

478. За наявності якої підстави не можуть бути допитані як свідки 

священнослужителі в цивільному процесі? 

479. Пітик C. B. подав до Хорольського районного суду Полтавської 

області позов, в якому просив стягнути з Коновальця B. Г., як винної в ДТП 



особи, матеріальний збиток спричинений внаслідок ДТП у розмірі 67675,13 

грн., витрати пов’язані з визначенням вартості матеріального збитку в сумі 

2605,64 грн., моральну шкоду в розмірі 25000 грн. та судові витрати. До 

позову додав постанову Хорольського районного суду Полтавської області 

від 2 лютого 2016 року Коновальця B. Г. визнано винним у вчиненні 

адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП та 

застосовано до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 340 

грн. Які обставини НЕ потребують доказуванню у цій справі? 

480. Щорчук Я.П. звернулася до суду з позовом, в якому просить суд 

визнати батьківство Щорчук B.І., щодо її неповнолітнього сина Щорчук A.B., 

та стягувати з відповідача на її користь аліменти на утримання сина. 

Відповідач проти пред`явленого позову заперечував, оскільки має сумнів, що 

Щорчук A.B. його дитина. Суд вирішив призначити судову молекулярно- 

генетичну експертизу. Висновок експерта був викладений у письмовій формі. 

До чого приєднується (долучається) такий висновок експерта? 

481. Ляшенко Д.B. звернувся до суду з позовною заявою до магазину 

"Сигнал" про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної 

якості. У своїй позовній заяві позивач вказав, що він купив у магазині 

радіоприймач, за який сплатив 8000 гривень. Підприємство-виготовлювач 

гарантувало якість даної речі протягом 12 місяців з дня її придбання. Через 

тиждень з дня придбання радіоприймача ним було виявлено, що він не 

працює від мережі постійного струму. Усунути виявлені недоліки у 

гарантійній майстерні неможливо у зв'язку з відсутністю необхідних 

радіодеталей. Магазин відмовив в обміні речі неналежної якості. Тому 

Ляшенко Д.B. вирішив подати позовну заяву до суду разом з доказами. Куди 

Ляшенко Д.B. повинен подати докази у даній цивільній справі? 

482. Останчук К.Л. звернулася до суду з позовною заявою до Столяр 

Д.B. про стягнення боргу за договором позики. Позивачка вказує, що 10. 02. 

2018 р. вона та відповідач уклали договір позики коштів, за яким вона 

передала відповідачу 10000 грн. – суму обумовлену у договорі позики, яку 

він зобов'язався повернути до 10.02.2019 р. В підтвердження отримання 

грошей відповідач написав розписку. У зазначений термін Столяр Д.B. боргу 

не повернув. Борг Відповідача підтверджується договором позики, один 

примірник якого знаходиться у позивача, та розпискою про отримання 

грошей відповідачем. Столяр Д.B. став уникати зустрічі з позивачем, на 

письмову пропозицію про добровільну сплату боргу, надіслав листа, в якому 

вказав, що взагалі повернути борг не зможе, оскільки у нього немає грошей. 

Тому Останчук К.Л. вирішила звернутися до суду з відповідною позовною 

заявою. Коли Останчук К.Л. повинна подати докази у справі на 

підтвердження своїх вимог? 

483. До Садгірського районного суду міста Чернівці звернулась 

Федотова М.Ю. з позовною заявою до Журавльова A.Д. про визнання 

батьківства щодо їх малолітньої дочки Журавльової C.A. Під час 

підготовчого засідання суд вирішив питання про призначення судово- 

біологічної експертизи. Однак, Журавльов A.Д. заперечував проти 



проходження експертизи. Яку ухвалу може постановити суд у разі ухилення 

відповідача від проведення судово-біологічної експертизи? 

484. Чуйко B.Ф. звернулася до Святошинського районного суду м. 

Києва з позовом до Чуйко Ю.О. про стягнення аліментів на утримання 

повнолітньої дитини, яка продовжує навчання. З метою забезпечення та 

реалізації процесуальних прав відповідача, закріплених у ЦПК України, суд 

вважає необхідним доручити компетентному суду Російської Федерації 

вручити Чуйко Ю.О. копію позовної заяви з доданими документами і ухвалу 

про відкриття провадження у справі, повідомлення про місце, дату та час 

проведення судового засідання по розгляду справи, та вчинити певні 

процесуальні дії щодо нього, зокрема допитати по суті позовних вимог або 

відібрати письмові пояснення, докази, які він бажає подати на власний 

розсуд. Що зазначається в ухвалі про судове доручення щодо збирання 

доказів у цивільному процесі? 

485. До Голосіївського районного суду міста Києва звернулась 

Олексюк A.Т. із заявою про встановлення факту належності 

правовстановлювальних документів, а саме трудової книжки. В якості 

додатків до заяви були надані: копія свідоцтва про народження, копія 

паспорта, копія трудової книжки, довідка ТОВ, витяги з наказів, квитанція 

про сплату судового збору, копія заяви. Суд дійшов висновку, що на підставі 

вказаних доказів можна встановити дійсні обставини справи. Як називаються 

докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини цивільної 

справи? 

486. До Шевченківського районного суду міста Києва звернулася 

Михайлюк Н.І. із заявою про встановлення факту реєстрації шлюбу, в якій 

вказала, що вона з Михайлюк І.B. перебуває у шлюбі. Від даного шлюбу 

мають двох дітей. Під час переїзду з однієї квартири на іншу Свідоцтво про 

шлюб було загублено. В органах РАЦСу відповідний запис про реєстрацію 

шлюбу не зберігся. Відділ РАЦСу Шевченківського району м. Києва 

відмовився у видачі дублікату Свідоцтва про шлюб. Факт перебування у 

шлюбі з Михайлюк І.B. підтверджується записом їх як батьків у свідоцтвах 

про народження, весільними фотографіями, свідченням свідків, довідкою про 

заробітну плату Михайлюк Н.І. та Михайлюк І.B. Суд, дослідивши докази по 

справі, вирішив, що деякі з них не стосуються предмета доказування. Які дії 

суду цивільної юрисдикції, якщо сторони подають до суду докази, що НЕ 

стосуються предмета доказування? 

487. До Таращанського районного суду Київської області звернулась 

Ковалюк Л.М. із заявою про встановлення факту смерті особи, а саме її 

чоловіка – Ковалюк B.Д. з метою оформлення пенсії у зв’язку з втратою 

годувальника на неповнолітніх дітей. В якості доказів до заяви заявниця 

подала: копію свідоцтва про шлюб, копії свідоцтва про народження дітей, 

копію постанови слідчого прокуратури про закриття кримінального 

провадження, довідку відділу МЧС про нещасний випадок, що стався з 

чоловіком, відповідь Відділу РАЦСу про відмову в реєстрації події смерті, 

квитанцію про сплату судового збору, копію заяви. Суд вирішив, що 



вказаних доказів достатньо для повного з’ясування обставин справи. Які 

докази вважаються достатніми у цивільному судочинстві (процесі)? 

488. До Садгірського районного суду міста Чернівці звернувся 

Онишків Ю.Д. із позовною заявою про заміну товару неналежної якості на 

аналогічний належної якості, зокрема, телевізора «Soni». До заяви заявник 

подав паспорт (гарантійний талон) до телевізора, касовий чек магазину про 

сплату вартості телевізора, довідку майстерні по гарантійному ремонту про 

виявлені недоліки телевізора, копію позовної заяви тощо. Суд, дослідивши 

докази по справі, дійшов висновку про достатність доказів для встановлення 

обставин справи. Яким чином суд цивільної юрисдикції вирішує питання про 

достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для 

справи? 

489. Заступник керівника Маневицької місцевої прокуратури 

Волинської області Бабич B.B. звернувся до суду з позовом в інтересах 

держави в особі Броницької сільської ради Камінь-Каширського району 

Волинської області до Щорчука П.Р. про звільнення самовільно зайнятої 

земельної ділянки. На підготовчому засіданні суд з’ясував, що є підстави для 

звільнення від доказування за позовом прокурора в інтересах держави. Що є 

підставою для звільнення від доказування за позовами прокурора в порядку 

цивільного судочинства? 

490. До Оболонського районного суду міста Києва звернувся 

Семенюк A.Р. з позовною заявою до Гриценка Д.Н. про розірвання договору 

довічного утримання. Вказує, що 15.06.2017 року він та відповідач уклали 

договір довічного утримання. Він є інвалідом 1-ї групи і тому потребує 

сторонньої допомоги. Відповідач згідно із вказаним договором повинен 

проживати з позивачем та доглядати його. Однак, з червня 2019 року і до 

цього часу ставлення відповідача до Семенюк A.Р. різко змінилося. Про те, 

що Гриценко Д.Н. не виконує свої обов'язки, свідчать акти обстеження 

житлово-побутових умов, складені членами вуличного комітету, письмові 

показання свідків, записи, зроблені на мобільному телефоні, фотографії та 

відеозапис умов проживання. Всі перелічені докази по справі позивач мав 

намір подати до суду. Як називається система обліку наданих до суду 

письмових та електронних доказів та інших документів у цивільному 

процесі? 

491. До Садгірського районного суду міста Чернівці звернулась 

Солонська І.Г. з позовною заявою до Шумило О.Р. про відшкодування 

матеріальної шкоди в сумі 4000 гривень за розбиті вікна в будинку. До 

позовної заяви Солонська І.Г. подала квитанцію про вартість пошкоджених 

вікон, відеозапис з камери спостереження та письмові показання свідка- 

очевидця Єгорова К.О., якого просила викликати до суду. Як класифікується 

доказ: показання свідка-очевидця, який бачив, як відповідач розбив вікно «за 

характером зв’язку доказу з обставинами справи»? 

492. До Першотравневого районного суду міста Чернівці звернулась 

Ватрич Я.Д. з позовною заявою до Ватрич B.Г. про розірвання шлюбу та 

стягнення аліментів на двох малолітніх дітей. До позовної заяви позивач 



подала: копію свідоцтва про укладення шлюбу, копію свідоцтва про 

народження дітей, копії висновку генетичної експертизи та просила 

викликати до суду своїх батьків, які зможуть підтвердити обставини про які 

їм стало відомо зі слів сусідів подружжя. До якого виду (за процесом 

формування) відносяться такі докази як копії документів, показання зі слів 

інших осіб? 

493. До Сторожинецького районного суду Чернівецької області 

07.08.2019 року звернувся Водянчук B.A. з позовною заявою до Сидоренко 

C.І. про повернення майна з незаконного володіння, а саме комп’ютера, який 

відповідач позичив 12.04.2018 року. Відповідач Сидоренко C.І. у судовому 

засіданні пояснив, що не мав змоги повернути річ, оскільки у його регіоні 

нещодавно сталася масштабна повінь, а тому всі речі, що знаходились у 

будинку пошкоджені. Суд, досліджуючи докази по справі, звільнив 

відповідача від доказування обставини справи щодо повені, розцінюючи її як 

загальновідому. Чи потребують доказуванню в цивільному судочинстві 

обставини, визнані судом загальновідомими? 

494. До Хотинського районного суду Чернівецької області звернулась 

Данилко О.B. із позовом до Заліско Д.A. про визнання права власності на 

земельну ділянку, в якій просить визнати за собою право власності на 

земельну ділянку, площею 0,0565 гA., згідно Висновку № 18 експертного 

земельно-технічного дослідження та є частиною земельної ділянки площею 

0,4757гA., кадастровий номер 7320:03. В обґрунтування позовних вимог 

посилається на те, що її батьку належала земельна ділянка на підставі 

державного акта на право приватної власності на землю, та зареєстрованого в 

книзі записів державних актів на право приватної власності на землю. Суд, 

досліджуючи докази по справі, дійшов висновку про наявність у справі 

змішаних доказів. Що розуміють під змішаними доказами в теорії цивільного 

процесуального права? 

495. Козьмук C.Г. звернувся до суду з позовною заявою до Заліщук 

К.Д. про визнання особи такою, що втратила право на користування 

житловим будинком. Зазначає, що він являється власником житлового 

будинку, який належить йому згідно Договору дарування житлового 

будинку. До укладення даного договору дарування, в даному будинку була 

зареєстрована Заліщук К.Д., як член сім`ї. Хоча вона не проживає в ньому 

починаючи із 2003 року. Вказує, що на даний час речей відповідача в 

будинку немає. Крім того, остання, не виконувала жодних обов`язків з 

утримання житлового будинку, проведення поточного ремонту, сплати 

комунальних платежів. На підтвердження своїх вимог позивач подав до суду 

клопотання про витребування довідки виконкому Шировецької сільської 

ради Хотинського району, в якій буде вказано, що Заліщук К.Д., 

зареєстрована в даному будинку, проте зі слів родичів, більше року в даному 

господарстві не проживає. Що повинно бути зазначено у заяві про 

витребування доказів відповідно до цивільного процесуального 

законодавства? 



496. Керівник Строжинецької місцевої прокуратури Чернівецької 

області звернувся до суду із позовом в інтересах держави в особі Головного 

управління Держгеокадастру у Чернівецькій області до Сеник B.М. про 

звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки площею 0,8137 га, яку 

відповідачка використовує для власних потреб за відсутності на те будь-яких 

правовстановлюючих документів. З огляду на те, що спірна земельна ділянка 

огороджена парканом, прокурор просив зобов`язати відповідачку повернути 

земельну ділянку у державну власність в особі Держгеокадастру шляхом 

знесення самовільно встановленого паркану. Під час підготовчого засідання 

суд вирішив питання про виклик у судове засідання експерта та свідків. Хто з 

перелічених осіб може здійснювати оцінку доказів у даному цивільному 

процесі? 

497. Іванова A.П., звернулася до суду з позовом до Іванова І.B., про 

розірвання шлюбу та стягнення аліментів, посилаючись на те, що між 

сторонами було укладено шлюб. Від шлюбу у них народилося четверо дітей, 

які проживають з нею та знаходиться на її утриманні. Встановивши фактичні 

обставини справи та відповідні правовідносини, суд дослідив та оцінив 

докази по суті справи та дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають 

задоволенню. Як здійснює оцінку доказів суд в цивільному процесі? 

498. Сторожинецький районний суд Чернівецької області розглянув у 

відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за позовом 

виконавчого комітету Сторожинецької міської ради в інтересах 

неповнолітніх про відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських 

прав. Дослідивши матеріали справи, суд здійснив оцінку письмових доказів, 

а саме: рішення Сторожинецької міської ради та рішення комісії з питань 

захисту прав дитини «Про стан виконання батьківських обов`язків батьками 

відносно їх дітей»; накази Служби у справах дітей відповідно до який дітей 

поставлено на облік, як дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах 

з підстав неналежного виконання батьками своїх батьківських обов`язків; 

акти обстеження сім`ї; довідки Сторожинецького відділу поліції про те, що 

подружжя Сірман було притягнуто до відповідальності; характеристики 

Глибочківської ЗОШ І-ІІ ступенів на учнів тощо. Який із доказів має 

заздалегідь встановлену доказову силу? 

499. До Голосіївського районного суду міста Києва звернулася 

Стеценко М.Я. із заявою про встановлення факту перебування на утриманні. 

В заяві вказує, що вона була визнана непрацездатною у зв'язку із 

захворюванням органів зору, а тому їй була встановлена 2-га група 

інвалідності. Крім соціальної пенсії ніяких інших доходів заявниця не мала, 

тому з квітня 2015 року перебувала на утриманні свого брата Стеценко Р.Я., 

який помер 6 травня 2019 року. Факт перебування на утриманні 

підтверджується належними доказами: листами брата, повідомленнями про 

грошові перекази, актом ЖЕД-116, а також свідченням сусідів, яких вона 

просила допитати. Які докази у цивільному судочинстві (процесі) є 

належними? 



500. Гнатчук Г.Н. звернувся до суду з позовом до Гнатчук О.І. про 

встановлення факту проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без 

реєстрації шлюбу та поділ майна. Посилався на те, що з відповідачкою вони 

перебували у зареєстрованому шлюбі, який було розірвано. Незважаючи на 

розірвання шлюбу, фактичні подружні відносини вони не припиняли та 

продовжували проживати однією сім`єю. Під час перебування у фактичних 

шлюбних відносинах вони придбали нерухоме майно – квартиру. Вказане 

майно купили за спільні кошти, хоча право власності на житло було 

зареєстровано тільки за дружиною. З часу офіційного розірвання шлюбу та 

придбання спірного майна, вони постійно проживали однією сім`єю, вели 

спільне господарство, мали спільний бюджет. Проте на даний час у їхні з 

відповідачкою стосунки постійно втручаються родичі, які негативно 

настроюють її проти нього. Позивач вважає, що на даний час існує ризик 

відчуження Гнатчук О.І. чи її родичами спірного майна. За таких обставин, 

просив встановити факт проживання його та відповідачки однією сім`єю без 

реєстрації шлюбу понад двадцять шість років; визнати на ним право 

власності на 1/2 частки квартири. Яким чином сторони будуть подавати 

докази у цивільній справі? 

501. Лавров П.A. звернувся до суду з позовом до відділу освіти, 

культури та спорту виконавчого комітету Усть-Путильської сільської ради 

Путильського району Чернівецької області про визнання незаконним та 

скасування наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

Зазначає, що наказом B.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту 

виконкому Усть-Путильської сільської ради він притягнутий до 

дисциплінарної відповідальності за неналежний контроль та організацію 

харчування в Усть-Путильському ЗЗСО І-ІІ ступенів. Будь-яких порушень 

трудової дисципліни з його боку не було, а оголошення йому догани не має 

законного підґрунтя і є наслідком упередженого ставлення до нього. До суду 

від представника відповідача надійшов відзив на позов, в якому вказує, що 

позовні вимоги не визнає, оскільки оскаржуваний наказ винесений в рамках 

правового поля. Просив суд в задоволенні позовних вимог відмовити. Коли 

відповідач повинен подати суду докази в цивільній справі? 

502. Представник позивача Якубовської І.Д. – Хміль М.C. звернувся 

до суду з позовом до Щипановського A.Р. і просить постановити рішення, 

яким змінити розмір аліментів, що стягуються з Щипановського A.Р. та 

стягувати з відповідача в користь позивача аліменти на утримання сина, в 

твердій грошовій сумі в розмірі по 3000 грн. щомісячно, починаючи з дня 

набрання рішенням суду законної сили і до досягнення дитиною повноліття. 

Однак, документи, які підтверджують скрутне матеріальне становище 

Якубовської І.Д. не були додані разом з позовною заявою. Чи приймає суд до 

розгляду докази, якщо вони не були подані у встановлений законом або 

судом строк? 

503. Зозуляк П.Р. звернувся до Бердичівського міськрайонного суду 

Житомирської області із позовною заявою про розірвання шлюбу. Просить 

розірвати шлюб між ним та Зозуляк Я.Б., з тих підстав, що їх сімейне життя 



не склалося, відповідачка постійно нехтує сімейними цінностями, з її 

ініціативи постійно виникають сварки, свідком яких стає дитинA. 

Відповідачка часто іде з дому на тривалий чаC. На даний час ведення 

спільного господарства та їх сумісне проживання припинено. Примирення 

між ними неможливе. Дані обставини справи можуть підтвердити свідки – 

Лиходій М.Я. та Чорней К.Н., яких позивач просив викликати до суду. У 

цивільному судочинстві (процесі) свідок повідомляє суду відомі йому 

обставини у справі так як – це? 

504. До Садгірського районного суду міста Чернівці звернулася 

Антонюк C.І. із позовом до Антонюк Н.Ю. про розірвання шлюбу. Свої 

позовні вимоги мотивує тим, що з 23 червня 2015 року перебуває в шлюбі з 

відповідачем. Мають неповнолітню доньку. Спільне життя у них не склалось. 

Через різні погляди на життя між ними постійно виникали сварки, бійки, 

свідком яких ставала дитина, що негативно впливало на її психічний стан. 

Подружні стосунки припинили. Примирення не можливе, шлюб існує 

формально, а тому просить його розірвати. На підтвердження своїх позовних 

вимог Антонюк C.І. просила викликати до суду свідка – Луканець З.Ф. До 

якого виду юридичної відповідальності притягується свідок у цивільному 

судочинстві (процесі) за дачу завідомо неправдивих показань? 

505. Назарова Т.A. звернулася до Бердичівського міськрайонного суду 

Житомирської області із позовною заявою до Пилипенка Б.О., в якій просить 

позбавити батьківських прав Пилипенка Б.О. відносно їх малолітньої доньки. 

Вони з відповідачем перебували у шлюбі, який рішенням Бердичівського 

міськрайонного суду розірвано. Відповідач самоусунувся від виконання 

батьківських обов`язків відносно доньки, не цікавиться її долею, не 

спілкується, не утримує дитини. Він ніколи не намагався з дитиною 

зустрітися, не платив аліментів. Вона перешкод тому, щоб відповідач бачився 

з дитиною не чинила. На підтвердження своїх позовних вимог Назарова Т.A. 

подала в суд заяву про виклик свідка – Якуб Г.П. Що зобов’язані зазначити 

учасники справи у заяві про виклик свідка? 

506. Данко О.П. звернулася до суду з позовом до Данко Р.C. про 

збільшення розміру стягнення аліментів на дитину. Позивач мотивує свій 

позов тим, що у них з відповідачем народилась дочка – Данко Л.Р., 

11.07.2010 р.н. Рішенням Горохівського районного суду від 29 березня 

2012року вирішено стягувати із відповідача на утримання дочки аліменти в 

розмірі 100 гривень щомісячно, починаючи з 18 березня 2012 року і до 

досягнення дитиною повноліття. З часу ухвалення рішення витрати на 

утримання дочки значно зросли, дитина хворіє на складний гіпертрофічний 

астигматизм, у зв`язку із чим у неї знижена гострота зору та позивач змушена 

затрачати кошти на її лікування. Позивач не працює, дохід отримує із 

ведення підсобного господарства, тому їй важко самостійно утримувати 

дочку. Відповідач є працездатним, та може сплачувати аліменти на дитину в 

більшому розмірі. Тому позивач просить збільшити раніше визначений 

розмір аліментів в твердій грошовій сумі із 100 гривень на 1100 гривень, але 

не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, 



починаючи з моменту пред`явлення позову та до повноліття дитини. На 

підтвердження своїх вимог позивач подала до суду письмові докази. Як 

подаються до суду письмові докази в цивільному судочинстві? 

507. До Дарницького районного суду міста Києва звернувся Антонюк 

І.П. із заявою про встановлення родинних відносин. Заявник вказує, що він і 

Антонюк Д.І. були подружжям. 23.05.2019 року дружина померла. Після її 

смерті відкрилася спадщина на грошовий вклад в сумі 20000 грн., які 

знаходяться на її рахунку в Дарницькому територіальному відділені – Філії 

Державного ощадного банку України у м. Києві. Документи, які б 

підтверджували їхні шлюбні відносини, не збереглися, позаяк згоріли під час 

пожежі у їхній квартирі. Для одержання свідоцтва про право на спадщину 

необхідно встановити родинні відносини між заявником та померлою. Зараз 

родинні відносини підтверджують листи особистого характеру та свідки – 

Хомюк О.A. та Петрук М.І. Що з перерахованого буде засобом доказування в 

цивільному судочинстві стосовно вказаних свідків? 

508. До Вінницького міського суду Вінницької області звернулась 

Шевчук Р.Б. з позовом до Шевчук C.О. про стягнення аліментів на утримання 

повнолітньої дочки, яка продовжує навчання. В якості доказів позивач 

подала копії документів: рішення про розірвання шлюбу з відповідачем; 

свідоцтво про народження дитини; довідку, видану Донецьким Національним 

університетом імені Василя Стуса, про те, що Шевчук І.C. є студенткою 

першого курсу денної форми навчання; довідку, видану Об`єднанням 

співвласників багатоквартирного будинку про те, що позивач проживає 

разом із донькою в квартирі; рішення ОЛКК про надання державної 

соціальної допомоги терміном до 18 років; посвідчення про призначення 

державної соціальної допомоги. Що повинен зазначити учасник справи, який 

подає суду письмові докази в копіях (електронних копіях)? 

509. До суду звернувся Вінницький національний технічний 

університет з позовом до Самійло C.B. про стягнення заборгованості з оплати 

освітніх послуг. Самійло C.B. з 31.08.2017 до 20.06.2018 навчався у ВНТУ за 

напрямком 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Навчання 

здійснювалось на умовах надання платних послуг згідно з договором. Станом 

на 01.04.2019 відповідач не сплатив за вже надані йому освітні послуги, чим 

спричинив заборгованість перед позивачем у розмірі 2 982, 73 гривень. 

Позивач подав до суду копію договору про навчання у Вінницькому 

національному технічному університеті за освітньо-професійною програмою 

«Бакалавр» № 0117016, однак, суд не взяв його до уваги. В якому випадку 

подана учасниками цивільної справи копія (електронна копія) письмового 

доказу не береться судом до уваги? 

510. До суду звернулася Логаш О.О. з позовом до Логаш К.К. про 

позбавлення права користування житлом та зняття з місця реєстрації. До 

позовної заяви були додані оригінали письмових документів: витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності Логаш О.О., що є власниками квартири, на підставі свідоцтва про 

право на спадщину за законом; свідоцтво про розірвання шлюбу; довідка, 



видана МКП «Управляюча компанія «Житло-Гарант», що в квартирі 

зареєстровані дві особи: Логаш О.О. та Логаш К.К.; акт, складений комісією і 

затверджений керівником управляючої компанії МКП, що Логаш К.К. не 

проживає в квартирі. Проте позивач просила суд за можливості повернути їй 

оригінали письмових документів до набрання судовим рішенням законної 

сили. В якому випадку можливе повернення судом оригіналів письмових 

доказів до набрання судовим рішенням законної сили? 

511. Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради в 

інтересах малолітніх Іванчук М.Т., 30.09.2013 р.н. та Іванчук A.Т., 17.06.2011 

р.н., звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької 

області з позовом до Іванчук Т.О. та Іванчук A.Г. про позбавлення 

батьківських прав. Позов мотивовано тим, що виконавчий комітет Могилів- 

Подільської міської ради, як орган опіки та піклування, прийняв рішення 

«Про негайне відібрання дітей та тимчасове їх влаштування», де існує 

безпосередня загроза життю та здоров`ю дітей. Крім письмових та речових 

доказів, позивач подав до суду заяву про виклик свідка – вчительки ЗНЗ, яка 

є класним керівником сина – Іванчук A.Т. Що є юридичною гарантією 

достовірності показань свідка (який досяг 18-го віку) як джерела доказів у 

цивільному процесі? 

512. Калинчук Н.П. звернулася до суду з позовом до Пилипко К.Я. та 

Пилипко Д.І. про позбавлення батьківських прав. Минуло дев`ять років з 

того часу як вона проживає в сім’ї усиновителів. З початку її проживання в 

даній сім`ї все було добре. Протягом двох років її життя з прийомними 

батьками стало нестерпним. Батьки-усиновителі неналежним чином 

виконують свої батьківські обов`язки. Навіть за найменшу провину її завжди 

карають, застосовують фізичну силу. Вона не має зовсім коштів на 

проживання. Батьки ставляться до неї відчужено, не хочуть, щоб вона 

проживала надалі з ними. Вони надали згоду на позбавлення їх батьківських 

прав відносно неї. На даний час вона проживає в сім`ї усиновителів як 

квартирант. Вони не спілкуються, не цікавляться її життям. У якості свідка 

під час розгляду справи по суті була допитана третя особа без самостійних 

вимог: Орган опіки та піклування Немирівської районної державної 

адміністрації. У якому випадку сторони, треті особи та їх представники 

можуть бути допитані як свідки у цивільному процесі? 

513. До Першотравневого районного суду міста Чернівці звернулася 

Сухар Д.Є. із заявою про встановлення факту перебування на утриманні для 

набуття права на пенсію в разі втрати годувальника. До заяви Сухар Д.Є. 

додала: копію свідоцтва про смерть брата, на утриманні якого вона 

перебувала; копію висновку МСЕК про встановлення інвалідності; довідку 

Пенсійного фонду України про розмір соціальної пенсії; повідомлення про 

грошові перекази; листи особистого характеру; акт ЖЕД-116; довідку про 

вартість комунальних послуг; документи, що посвідчують родинні 

відносини; квитанцію про сплату судового збору; копію заяви тощо. Суд 

дійшов висновку, що дані докази у своїй сукупності дають змогу дійти 



висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до 

предмета доказування. Як називаються такі докази? 

514. До Садгірського районного суду міста Чернівці звернувся 

Онишків Ю.Д. із позовною заявою про заміну товару неналежної якості на 

аналогічний належної якості, зокрема, телевізора «Soni». До заяви заявник 

подав паспорт (гарантійний талон) до телевізора, касовий чек магазину про 

сплату вартості телевізора, довідку майстерні по гарантійному ремонту про 

виявлені недоліки телевізора, копію позовної заяви тощо. Суд, дослідивши 

докази по справі, дійшов висновку про достатність доказів для встановлення 

обставин справи. Яким чином суд цивільної юрисдикції вирішує питання про 

достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для 

справи? 

515. Акціонерне товариство «Ідея Банк» в особі представника 

звернулося в суд з позовом до Мелко B.Р. про стягнення боргу за кредитним 

договором. Для підтвердження позовних вимог позивач подав до суду 

електронні докази. Як подаються електронні докази до суду згідно ЦПК? 

516. Удаленко B.Ю. звернувся до суду з позовом до Акціонерного 

товариства «Ідея Банк» про визнання припиненим зобов`язання. В якості 

доказів позивачем до позовної заяви було додано висновок експерта. Щодо 

долученого висновку експерта суд звертає увагу на те, що такий висновок 

базується із процентної ставки в розмірі 21,99% за весь період дії Кредитного 

договору №910.26613 від 12.08.2014 р. та не враховано процентної ставки 30 

% річних, про яку позивач був належним чином повідомлений, та як 

встановлено судом вище, правомірно змінена банком. Крім цього, у висновку 

експерта не враховано реальної суми заборгованості по кредитному договору 

та суми їх зарахувань, а також не враховано всіх платежів, що були здійснені 

позивачем. Яку відповідальність несе експерт за дачу завідомо неправдивого 

висновку у цивільному судочинстві (процесі), якщо будуть для цього 

підстави? 

517. Ушаков Е.П. звернувся до суду з позовною заявою до Соболєва 

Я.Ю., про захист честі, гідності, ділової репутації, спростування 

недостовірної інформації, в якій просив визнати недостовірною та такою, що 

порочить честь, гідність та ділову репутацію інформацію, поширену 

Соболєвим Я.Ю. у мережі Інтернет на веб-сайті, у публікації під назвою 

«Мрія 10». Крім дослідження письмових та електронних доказів по справі, 

висновки суду частково підтверджується також висновком експертного 

лінгвістичного (семантико-текстуального) дослідження писемного мовлення 

№ 3950 від 11.03.2019. Висновки експерта зроблені в частині, що стосується 

предмету спору, вказують наявність у статті «Мрія 10», негативної 

інформації щодо діяльності Ушакова Е.П. у вигляді як фактичних тверджень, 

так і оціночних суджень. Відповідно до цивільного процесуального 

законодавства висновок експерта – це: 

518. Представник ПАТ «Страхова компанія «Країна» звернувся до 

Дніпровського районного суд м. Києва до суду з позовом до Давидюк A.О. 

про стягнення матеріальної шкоди, завданої внаслідок дорожньо- 



транспортної пригоди. Під час підготовчого засідання судом була 

постановлена ухвала про призначення транспортної експертизи. Суд отримав 

висновок експерта, в якому окремі питання були викладені недостатньо 

зрозуміло. Яка експертиза повинна бути призначена в такому випадку? 
519. Який із процесуальних строків відноситься до судових строків? 

520. Який із процесуальних строків відноситься до законних строків? 

521. Коли починається перебіг процесуального строку в цивільному 

процесі? 

522. Коли закінчується строк, закінчення якого пов’язане з подією, яка 

повинна неминуче настати? 

523. Від чого залежать процесуальні строки? 

524. Коли втрачається право на вчинення процесуальної дії в 

цивільному процесі? 

525. Яке із наведених визначень найбільш повно характеризує поняття 

процесуального строку в цивільному процесі? 

526. В яких випадках строк НЕ вважається пропущеним у цивільному 

процесі? 

527. Як поділяються строки за способом визначення в теорії цивільного 

процесуального права? 

528. Як поділяються строки за чіткістю визначення в теорії цивільного 

процесуального права? 

529. Що таке поновлення процесуального строку в цивільному 
процесі? 

530. Що із переліченого НЕ відноситься до факторів, які можуть 

впливати на порушення строків розгляду цивільних справ? 

531. В чому сутність однієї із ознак процесуальних строків, а саме, що 

їм притаманний публічно-правовий елемент? 

532. На що НЕ спрямований інститут процесуальних строків в 

цивільному судочинстві? 

533. Що із переліченого НЕ є критерієм розумних строків у цивільному 

процесі? 

534. Яка із ознак НЕ характеризує процесуальні строки в цивільному 

процесі? 
535. Який строк вважається розумним із наведених понять? 

536. За чиєю заявою суд поновлює або продовжує строк, встановлений 

відповідно законом або судом в цивільному процесі? 

537. Яка процесуальна дія зупиняє перебіг процесуальних строків в 

цивільному судочинстві? 

538. За яких обставин можливе продовження процесуальних строків в 

цивільному процесі? 

539. Гусятинський районний суд Тернопільської області, розглянувши 

у відкритому судовому засіданні справу за позовом органу опіки та піклування 

Гусятинської районної державної адміністрації в інтересах малолітніх осіб про 

позбавлення батьківських прав, ухвалив заочне рішення, яким задовольнив 

позовні вимоги. Відповідач у справі вирішив подати заяву про перегляд 



заочного рішення. Однак, строк, вказаний у законодавстві, відповідач 

пропустив. Тому вирішив подати заяву про поновлення процесуального 

строку. Яким судом розглядається заява про поновлення процесуального 

строку, встановленого законом в цивільному судочинстві? 

540. Ящук А.Д. звернувся в Гусятинський районний суд 

Тернопільської області з позовом до Копичинецької міської ради, третя особа: 

державний нотаріус Гусятинського районного нотаріального округу про 

визнання права власності на спадкове майно. Під час підготовчого 

провадження учасники справи подали до суду заяви по суті справи. Зокрема, 

третя особа вирішила подати пояснення щодо позову. Проте строків 

пред’явлення вказаного процесуального документу в процесуальному 

законодавстві не було зазначено. Ким встановлюються строки, якщо вони не 

визначені законом (ЦПК)? 

541. Ватрич А.С. звернувся до Гусятинського районного суду 

Тернопільської області з позовом до Приватного агропромислового 

підприємства «Воля-2000» про визнання права власності. З огляду на 

викладені обставини суд приходить до висновку про порушення права 

позивача та, відповідно, обґрунтованість позову. Позовні вимоги судом було 

задоволено. Відповідач у справі вирішив оскаржити судове рішення. Однак, 

останній день подачі апеляційної скарги припадав на неділю. Якщо закінчення 

строку припадає на вихідний, святковий день, який день буде останнім днем 

строку в цивільному процесі? 

542. Позивач у справі про визнання права власності на нерухоме майно 

вирішив подати апеляційну скаргу на ухвалу про відмову у відкритті 

провадження у справі. Однак, пропустив строк апеляційного оскарження. 

Тому вирішив подати до суду заяву про поновлення процесуального строку. 

Яку процесуальну дію належить вчинити позивачеві одночасно із поданням 

заяви про поновлення процесуального строку в цивільному процесі? 

543. Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» 

звернулося до Іванівського районного суду Херсонської області з позовом до 

Жукевич І.І. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Суд 

ухвалив рішення, яким задовольнив позовні вимоги позивача. Вважаючи дане 

рішення незаконним та необґрунтованим, відповідач вирішив подати 

апеляційну скаргу. Проте Жукевич І.І. з поважних причин пропустив строк 

апеляційного оскарження. Тому відповідач вирішив подати до суду заяву про 

поновлення пропущеного процесуального строку. Який документ приймає суд 

з питань поновлення процесуальних строків у цивільному процесі? 

544. Довбенчук К.О. звернувся до Шевченківського районного суду 

міста Чернівці з позовом до Шевчук С.І. про відшкодування шкоди, завданої 

затопленням квартири. На підготовчому засіданні від позивача надійшла 

заява, у якій він просив зупинити провадження у справі, оскільки терміново 

повинен виїхати у службове відрядження. Зупинення провадження у справі 

призвело до зупинення процесуальних строків. Коли починається зупинення 

процесуальних строків у цивільному процесі? 



545. Ухвалою Іршавського районного суду Закарпатської області від 

15.04. 2019 року у справі про відновлення стану земельної ділянки шляхом 

знесення огорожі було зупинено провадження у справі у зв’язку з 

призначенням судом експертизи. 06.05.2019 року було поновлено 

провадження у справі за ініціативи суду. Як обчислюються строки з дня 

відновлення провадження у справі в цивільному процесі? 

546. Назаренко К.Ю. у справі про визначення спільної часткової 

власності на квартиру, подав до Берегівського районного суду Закарпатської 

області заяву про поновлення пропущеного процесуального строку на подачу 

документів, витребуваних судом. Суд постановив ухвалу про відмову у 

поновленні процесуального строку, оскільки причини пропуску визнав 

неповажними. Які вимоги пред’являються до ухвал суду першої інстанції про 

відмову у поновленні або продовженні процесуального строку? 

547. Польовий М.А. звернувся з позовом до Берегівського районного 

суду Закарпатської області до виконавчого комітету Запсоньської сільської 

ради Берегівського району про визнання права власності на будинок 

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами. Разом з позовною 

заявою позивач подав до суду заяву про відстрочення сплати судового збору. 

Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити 

або розстрочити сплату судового збору на визначений строк, але не більше як 

до ухвалення судового рішення у справі. Яким є вказаний строк за чіткістю 

визначення? 

548. Ілюк В.Ф. звернувся до Іршавського районного суду Закарпатської 

області з позовною заявою до КопчарО.П. про визнання права власності на 

спадкове майно та розподіл майна в натурі. Копчар О.П. вирішив подати 

відзив на позовну заяву. Однак, у строк, встановлений судом, він не міг це 

зробити у зв’язку з тимчасовим відрядженням. Тому відповідач вирішив 

подати до суду заяву про продовження процесуального строку. Що слід 

розуміти під продовженням процесуального строку в цивільному 

судочинстві? 

549. За якою адресою надсилається судова повістка якщо учасник 

справи – фізична особа, яка не має статусу підприємця, не надала суду 

цивільної юрисдикції інформації щодо її адреси? 

550. Яким документом визначається порядок публікації оголошень про 

судові повістки на веб-порталі судової влади України? 

551. Хто з учасників судового процесу, за загальним правилом, 

наділений процесуальним правом на оформлення судової повістки про виклик 

у судове засідання? 

552. НЕ пізніше скількох днів до судового засідання судова повістка 

про виклик повинна бути вручена учасникам справи? 

553. Коли повістка вважається врученою, якщо її надіслано на офіційну 

електронну адресу пізніше 17 години? 

554. Що вчиняється з судовою повісткою, якщо особу, якій вона 

адресована, не виявлено в місці проживання? 

555. Який день вважається днем вручення судової повістки? 



556. Який із реквізитів НЕ вказується у змісті судової повістки- 

повідомлення? 

557. Як вручаються судові повістки, адресовані юридичним особам, у 

випадку відсутності в адресата офіційної електронної адреси? 

558. Куди може бути надіслана судова повістка, якщо особа не 

проживає за адресою, повідомленою суду? 

559. Які дії особи, яка доставляє судову повістку, у разі відмови 

адресата одержати судову повістку? 

560. Яким документом у випадках термінової необхідності можуть 

повідомлятися про час і місце розгляду справи свідки, експерти, перекладачі, 

спеціалісти? 

561. Хто зобов’язаний повідомляти суд про зміну свого місця 

проживання та причин неявки в судове засідання? 

562. Який процесуальний документ суд постановляє з питань розшуку 

відповідача, у справах за позовами про стягнення аліментів або про 

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом? 

563. З урахуванням яких вимог в цивільному судочинстві повинна бути 

вручена судова повістка про виклик? 

564. З урахуванням яких вимог в цивільному судочинстві повинна бути 

вручена судова повістка-повідомлення? 

565. Чи передбачає ЦПК можливість видачі судової повістки для 

вручення відповідним учасникам судового процесу? 

566. Що з перерахованих відомостей НЕ зазначається в судовій 

повістці-повідомленні? 

567. Після оголошеної судом перерви під час судового розгляду справи 

по суті, суд визнав за необхідне повторно допитати свідка, який на 

попередньому слуханні справи вже давав свої показання. Який процесуальний 

документ формує суд в цивільному процесі в разі необхідності допитати свідка 

чи заслухати пояснення учасників справи, або для участі у вчиненні 

процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов’язковою? 

568. Яким чином може бути повідомлений учасник справи про 

призначення справи до розгляду за наявності відповідної письмової заяви, 

якщо не має офіційної електронної адреси? 

569. Громадянин М. у справі про продаж партії молочних продуктів 

неналежної якості вказав позивачем магазин, в якому ця продукція була 

придбана. Завідуючий магазином вказав, що торгова точка, якою він керує є 

лише філією торговельної марки. За якою адресою надсилається судова 

повістка якщо учасник справи – представництво або філія юридичної особи і 

позов виник у зв’язку з їхньою діяльністю? 

570. Позивачка Н., яка постраждала від домашнього насильства і 

звернулась до суду з заявою про видачу обмежувального припису не змогла 

вказати адресу свого чоловіка, який переховується від правосуддя. За місцем 

реєстрації він не з’являється. Яким чином викликаються до суду відповідач, 

третя особа, свідок, зареєстроване місце проживання (перебування), 



місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, а також заінтересована 

особа у справах про видачу обмежувального припису? 

571. До районного суду м. Чернівці звернулася громадянка України Т. 

з позовом про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої С. ЇЇ колишній 

чоловік – уродженець Азербайджану, куди і переїхав після розлучення. Яким 

шляхом у цивільній справі вручаються судові повістки особам, які 

проживають за межами України? 

572. Шевченківський районний суд міста Чернівці у справі про 

відшкодування матеріальної шкоди, завданої ДТП надіслав відповідачеві – 

Ковалюку І. разом із повісткою копії відповідних документі по справі на його 

офіційну електронну адресу. Що повинно бути зазначено у повістці, якщо 

разом із судовою повісткою надсилаються копії відповідних документів? 

573. Під час розгляду справи в суді першої інстанції про виділення 

частки у спільній сумісній власності подружжя Сидорових, суд визнав за 

необхідне залучити громадянина К., який перебував у дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців, як третю особу без самостійних вимог. Як 

вручається повістка такому учаснику справи? 

574. В позовній заяві, в справі про стягнення аліментів на утримання 

малолітньої Х. позивачка не вказала, за якою адресою мешкає її колишній 

чоловік, зв’язків з яким вона не підтримує. Встановити його місцезнаходження 

не видається можливим. Які процесуальні дії суду, якщо місце перебування 

відповідача в справах за позовами про стягнення аліментів або про 

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я, 

невідоме? 

575. Громадянин Кушнір О. звернувся до місцевого суду з позовом про 

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, але в позовній заяві не зміг 

підтвердити місце перебування відповідача. Який процесуальний документ 

суд постановляє в справах за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я? 

576. Після оголошеної судом перерви під час судового розгляду справи 

по суті, суд визнав за необхідне повторно допитати свідка, який на 

попередньому слуханні справи вже давав свої показання. Який процесуальний 

документ формує суд в цивільному процесі в разі необхідності допитати свідка 

чи заслухати пояснення учасників справи, або для участі у вчиненні 

процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов’язковою? 

577. Позивачка у справі про стягнення аліментів на утримання 

малолітньої К. не повідомила суд про зміну місця проживання у зв’язку з 

переїздом до нової квартири. Які дії зобов’язані вчинити учасники судового 

процесу під час провадження справи, у разі зміни свого місця проживання 

(перебування, знаходження) або місцезнаходження? 

578. Районний суд м. Чернівців у справі про стягнення аліментів на 

утримання малолітніх А. і С. вказав про необхідність допитати батька 

неповнолітніх, який не підтримує зав’язків з дружиною і місце перебування 

якого невідоме. В який строк на офіційному веб-сайті судової влади України 



повинно бути розміщене оголошення про виклик до суду відповідача, 

зареєстроване місце проживання (перебування) якої невідоме? 

579. Які з перелічених витрат відносяться до витрат, пов’язаних з 

розглядом справи? 

580. Який із перелічених процесуальних документів Є об’єктом 

справляння судового збору? 
581. Хто із позивачів звільняється від сплати судового збору? 

582. Коли судовий збір підлягає поверненню? 

583. З чого складаються судові витрати? 

584. В яких випадках розмір судового збору попередньо визначає суд? 

585. Яким органом встановлюється граничний розмір компенсації за 

судовим рішенням витрат сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до 

суду? 

586. У яких випадках витрати відповідача за його заявою стягуються з 

позивача? 

587. Як обчислюється компенсація за втрачений заробіток? 

588. У якому випадку можливе зменшення розміру судового збору? 

589. Ким вносяться кошти на оплату судової експертизи? 

590. Що таке розстрочка сплати судових витрат? 

591. У якій із справ позивач звільняється від сплати судового збору? 

592. Що таке судовий збір? 

593. Яку із функцій НЕ виконують судові витрати у цивільному 

судочинстві? 

594. У яких випадках суд може відмовити стороні у відшкодуванні 

відповідних судових витрат? 

595. Вставте пропущене словосполучення:«Суб’єктами справляння 

судового збору є громадяни України,………, підприємства, установи, 

організації, інші юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які звертаються 

до суду»: 

596. Що застосовується у порядку цивільного судочинства в разі, якщо 

позов має ознаки завідомо безпідставного або інші ознаки зловживання 

правом на позов? 

597. Що застосовується у порядку цивільного судочинства в разі, якщо 

суду надані докази того, що майновий стан позивача або його дії щодо 

відчуження майна чи інші дії можуть ускладнити або зробити неможливим 

виконання рішення суду про відшкодування судових витрат відповідача у 

випадку відмови у позові? 

598. Хто несе витрати фізичних осіб, пов’язані з оплатою професійної 

правничої допомоги при розгляді судом справ про оголошення померлою 

фізичної особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю 

або дають підстави вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного 

випадку? 

599. В якому випадку експерт, спеціаліст чи перекладач отримують 

винагороду за виконану роботу, пов’язану зі справою? 



600. В якому випадку суд може, за клопотанням іншої сторони, 

зменшити розмір витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, 

які підлягають розподілу між сторонами? 

601. В якому випадку суд може відмовити стороні, на користь якої 

ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат? 

602. Що відбуватиметься із судовими витратами, якщо суд апеляційної 

чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює 

рішення або ухвалює нове? 

603. Як справляється судовий збір за подання позовної заяви про 

розірвання шлюбу з одночасним поділом майна в порядку цивільного 

судочинства? 

604. Як сплачується судовий збір за повторно подані позови, що раніше 

були залишені без розгляду в порядку цивільного судочинства? 

605. Що перевіряє суд перед відкриттям провадження у справі, 

прийняттям до розгляду заяв (скарг) в порядку цивільного судочинства? 

606. Чому сприяє правильне визначення ціни позову? 

607. Які із перелічених витрат НЕ належать до витрат, пов’язаних із 

розглядом даної справи? 

608. Як визначається розмір судового збору за подання позовів, ціна 

яких є в іноземній валюті, відповідно до ч. 1 ст. 6 ЗУ "Про судовий збір"? 

609. Як сплачується судовий збір, якщо з позовною заявою звертається 

кілька позивачів на правах процесуальної співучасті? 

610. Як сплачується судовий збір, якщо в позовній заяві об'єднано дві 

або більше самостійних вимог немайнового характеру, пов'язані між собою? 

611. До якого часу позивач вправі змінювати ціну позову? 

612. Як визначається розмір судового збору, якщо визначена позивачем 

ціна позову не відповідає дійсній вартості спірного майна або на момент 

пред'явлення позову встановити точну його ціну неможливо? 
613. Яку із функцій виконує судовий збір? 

614. Що може зробити суд, стосовно сплати судових витрат, 

враховуючи майновий стан сторони? 
615. Куди зараховується сплачений позивачем судовий збір? 

616. Ким сплачуються добові та компенсація за втрачений заробіток чи 

відрив від звичайних занять свідкам, спеціалістам, експертам, перекладачам? 

617. До якого часу сторона, яка бажає покласти витрати на протилежну 

сторону, повинна подати до суду докази - заяву та інші підтверджуючі 

документи? 

618. Оленюк О.М. звернулася до Кіцманського районного суду 

Чернівецької області з заявою про визнання її чоловіка Оленюк І.І. 

недієздатним. При підготовці справи до судового розгляду суд постановив 

ухвалу про призначення судово-психіатричної експертизи. Як 

відшкодовуються витрати у справах окремого провадження, у разі, якщо вони 

відбулися за ініціативи суду? 

619. У січні 2019 р. Куценко В.О. звернувся до Святошинського 

районного суду м. Києва з позовною заявою, в якій просить суд розірвати 



договір купівлі-продажу від 30.01.2018, укладений між фізичною особою- 

підприємцем Коваль Р.О. та Куценко В.О., стягнути з фізичної особи- 

підприємця Коваль Р.О. на користь Куценко В.О. суму передоплати за 

договором купівлі-продажу у розмірі 20000 (двадцять тисяч гривень) 00 коп. 

Однак, перед зверненням до суду позивач мав сплатити судовий збір та подати 

квитанцію про сплату судового збору до суду разом з позовною заявою. Як 

визначаються розміри ставок судового збору? 

620. До Святошинського районного суду м. Києва звернувся з позовом 

Остафійчук Д.Ю. до ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» 

про захист прав споживачів та зобов`язання вчинити певні дії. Заслухавши 

пояснення сторін, дослідивши та оцінивши докази, якими сторони 

обґрунтовували свої вимоги, допитавши свідків, суд ухвалив рішення, яким 

частково задовольнив позовні вимоги. Як розподіляються судові витрати у разі 

часткового задоволення позову? 

621. До Оболонського районного суду міста Києва з позовною заявою 

звернулося Акціонерне товариство «Укрсоцбанк» до Куценко Ю.Д., Куценко 

М.О., Куценко І.Ю., третя особа – Служба у справах дітей Оболонської 

районної в м. Києві державної адміністрації, про виселення та зняття з 

реєстраційного обліку. Під час підготовчого засідання від учасників процесу 

надійшли заяви про виклик свідків, а також про залучення перекладача. Іншим 

учасникам судового процесу сторони повинні були відшкодувати відрив від 

звичайних занять. Як обчислюється компенсація за відрив від звичайних 

занять? 

622. Районним судом розглядалась справа Семчук А. до Семчук І. про 

поділ будинку. Під час підготовчого провадження в судовий спір вирішила 

вступити мати позивачки Васько М. як третя особа із самостійними вимогами. 

Для реалізації цього права вона подала до суду позовну заяву із самостійними 

позовними вимогами щодо об’єкту спору між сторонами, оскільки вважала, 

що теж має право на частину будинку, так як вкладала на його будівництво 

кошти. Чи має бути при цьому сплачений судовий збір Васько М.? 

623. Типович С. до початку розгляду справи по суті відмовився від 

позову до Шемчука О. з приводу захисту честі, гідності та відшкодування 

моральної шкоди. Тому просив суд повернути йому судовий збір, який він 

сплатив при поданні позовної заяви до суду. Суд закрив провадження у справі 

у зв’язку з відмовою позивача від позову. Чи підлягає поверненню судовий 

збір у даній ситуації? 

624. При подачі позову до суду Латошкіна Я., інвалід другої групи, 

була звільнена від сплати судових витрат за позовом до Пекун Р. Позов 

Латошкіної Я. про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним, 

задоволено. Як сплачуються судові витрати, якщо позивача, на користь якого 

ухваленого рішення, звільнено від їх сплати? 

625. Позивач Іваненко В.А. звернувся до Шевченківського районного 

суду міста Києва з позовом до Ковалюка Г.Ю. про виділ в натурі житлового 

будинку та земельної ділянки, як окремого індивідуально визначеного 

нерухомого майна. Суд, ознайомившись із позовною заявою, перевіривши її 



зміст та вимоги до неї, постановив ухвалу про відкриття провадження у справі. 

Під час підготовчого засідання учасники справи заявили клопотання про 

виклик свідка, спеціаліста та призначення експертизи. У зв’язку з цим, суд 

зобов’язав учасників процесу здійснити одну процесуальну дію. Який 

обов’язок суд може покласти на сторони з питань сплати судових витрат? 

626. Філіпчук У.М. звернувся з позовною заявою до Корецького 

районного суду Рівненської області до Іванчука Р.О., який брав участь у справі 

разом зі своїм представником – адвокатом про стягнення грошових коштів за 

договором позики. Проте суду стало відомо, що позивач не має 

зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання чи 

місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території 

України, в розмірі, достатньому для відшкодування судових витрат у випадку 

відмови у позові. Що має право застосувати суд за клопотанням відповідача з 

урахуванням конкретних обставин справи? 

627. Іванченко С.Б. звернулася до Першотравневого районного суду 

міста Чернівці з позовом до Іванченко Д.Ю. про розірвання шлюбу та поділ 

майна. Як захід забезпечення судових витрат суд з урахуванням конкретних 

обставин справи за клопотанням відповідача зобов’язав позивача внести на 

депозитний рахунок суду грошову суму для забезпечення можливого 

відшкодування майбутніх витрат відповідача на професійну правничу 

допомогу та інших витрат, які має понести відповідач у зв’язку із розглядом 

справи. Що має право здійснити суд за клопотанням відповідача у разі 

невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення витрат на 

професійну правничу допомогу? 

628. Захарчук О.Ю. звернулася до Першотравневого районного суду 

міста Чернівці з позовом до Захарчук Л.М. про розірвання шлюбу та поділ 

майна. Як захід забезпечення судових витрат суд з урахуванням конкретних 

обставин справи за клопотанням відповідача зобов’язав позивача внести на 

депозитний рахунок суду грошову суму для забезпечення можливого 

відшкодування майбутніх витрат відповідача на професійну правничу 

допомогу та інших витрат, які має понести відповідач у зв’язку із розглядом 

справи. У якому випадку суд ухвалює рішення про повернення внесеної суми 

позивачу, яку він вніс як забезпечення судових витрат? 

629. Ілюк І.В. та Ілюк М.А. звернулися до Бобровицького районного 

суду Чернігівської області з позовною заявою до Новобасанської сільської 

об’єднаної територіальної громади в особі Новобасанської сільської ради про 

визнання права власності на житловий будинок з надвірними будівлями та 

спорудами по 1/3 частині за кожним як членів двору. У судовому засіданні 

дослідженими доказами повно і достовірно доведено, що позивачі не мають 

всіх підстав, передбаченими законодавством, для набуття права власності на 

житловий будинок, а тому позовні вимоги позивачів є незаконними, 

необґрунтованими і такими, що не підлягають задоволенню в повному обсязі. 

Тому суд відмовив у задоволенні позовних вимог. На кого покладаються 

судові витрати у разі відмови в позові у порядку цивільного судочинства? 



630. Коваль М.Ю. звернулася до Городнянського районного суду з 

позовом до Коваль А.В. про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої 

дитини з дати подачі позову до суду та в подальшому до досягнення Коваль 

Я.А., 26.07.2006р.н., повноліття; стягнути судові витрати по справі. 

З’ясувавши обставини справ, дослідивши докази, що обґрунтовують вимоги 

та заперечення сторін, суд дійшов висновку, що позовні вимоги слід 

задовольнити частково. Стягнути з Коваль А.В. на користь Коваль М.Ю. 

аліменти на утримання неповнолітньої дитини. Стягнути з Коваль А.В. на 

користь держави судовий збір в сумі 768,40 грн. Стягнути з до Коваль А.В. на 

користь Коваль М.Ю. в рахунок повернення витрат на правову допомогу 2500 

гривень. Що із переліченого НЕ враховує суд при вирішенні питання про 

розподіл судових витрат? 

631. Андроник К.Г. звернувся до Летичівського районного суду з 

позовною заявою до Летичівської селищної ради Летичівського району, про 

визнання права власності на спадкове майно. В судовому засіданні інтереси 

позивача представляв адвокат. Під час підготовчого провадження за 

клопотанням позивача судом було постановлено ухвалу про призначення 

почеркознавчої експертизи. Крім того, за клопотанням учасників справи, суд 

вирішив питання про виклик у судове засідання свідків, залучення 

перекладача. Сторони у справі зібрали докази, які підтверджують понесені 

ними судові витрати. До якого часу подаються до суду докази (договори, 

рахунки) про розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв’язку з 

розглядом справи? 

632. Ткачук Є.І.  звернувся з  позовом до  Мельник  В.А. про 

відшкодування шкоди, завданої  дорожньо-транспортною пригодою.  На 

підготовчому засіданні сторони у справі з метою мирного вирішення спору 

уклали мирову угоду, згідно з умовами якої позивач, належний йому 

автомобіль надає відповідачеві для заміни і відновлення пошкоджених у ньому 

внаслідок ДТП частин, а відповідач зобов’язується у двотижневий термін з дня 

надання йому автомобіля замінити і відновити пошкоджені в ньому частини 

та виплатити позивачеві моральну шкоду в розмірі 5500 грн. Однак, сторони 

під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових 

витрат. Як розподіляються судові витрати у випадку, якщо сторони під час 

укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових витрат? 

633. Фівчук С.Ю.  звернулась до  Хотинського районного суду 

Чернівецької області з позовом до Цуркан Е.Г. про визнання недійсним 

державного акта на землю та визнання права власності. До позовної заяви 

Фівчук С.Ю. подала клопотання про відстрочку сплати судового збору. Чого 

із переліченого НЕ буде подавати особа на підтвердження свого майнового 

стану при вирішенні питання про відстрочення сплати судових витрат? 

634. Кулик О.Я. звернувся до Хотинського районного суду 

Чернівецької області з позовною заявою до Царик В.І. про визнання недійсним 

державного акта на землю та визнання права власності. За подання позовної 

заяви Кулик О.Я. сплатив судовий збір, квитанцію про сплату якого додав до 

позовної заяви. У якій формі сплачується судовий збір? 



635. Фищук Є.М. звернувся до Вижницького районного суду 

Чернівецької області з позовною заявою до Кравченко К.П. про 

відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири та відшкодування 

моральної шкоди. Ціна позову становила – 25000 грн. На підготовчому 

засіданні суд вирішив питання про призначення будівельно-технічної 

експертизи. До закінчення підготовчого засідання Фищук Є.М. збільшив 

розмір позовних вимог. Який обов’язок покладається на учасника процесу у 

разі, якщо розмір позовних вимог збільшено або пред’явлено нові позовні 

вимоги у порядку цивільного судочинства? 

636. Олексюк І.В. звернувся до Вижницького районного суду 

Чернівецької області з позовною заявою до Олексюк Ю.Я., третя особа – 

Орган опіки та піклування Вижницької районної державної адміністрації 

Чернівецької області, про зміну способу участі у вихованні дитини. Після 

відкриття провадження у справі Олексюк Ю.Я. подав до суду зустрічну 

позовну заяву до Олексюк І.В про зміну способу участі у вихованні дитини. 

Як справляється судовий збір за подання зустрічних позовних заяв в порядку 

цивільного судочинства? 

637. Савчук А.Ю. звернувся до Вижницького районного суду з позовом 

про зняття арешту з майна до відповідача Вижницького районного відділу 

державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції 

у Чернівецькій області, акціонерного товариства комерційний банк 

«ПриватБанк», де третьою особою без самостійних вимог є Вижницька 

державна нотаріальна контора. Однак, на стадії відкриття провадження у 

справі позивач Савчук А.Ю. помер, а тому суд залучив до участі у справі 

правонаступника сторони – Савчук В.А. Як справляється судовий збір у 

порядку цивільного судочинства у разі вибуття із справи позивача і вступу у 

процес правонаступника? 

638. В яких випадках суд може постановити ухвалу про тимчасове 

вилучення доказів в цивільному судочинстві? 

639. Яку функцію виконують заходи процесуального примусу в 

цивільному процесі? 
640. Хто із осіб НЕ підлягає приводу в суд в цивільному процесі? 

641. Що із переліченого НЕ є заходом процесуального примусу в 

цивільному судочинстві? 
642. Який суд має право застосувати заходи процесуального примусу? 

643. Який характер мають заходи процесуального примусу в 

цивільному процесі? 

644. Який із перелічених інститутів є заходом процесуального 

примусу, що забезпечує процес доказування в цивільному судочинстві? 

645. Що із переліченого НЕ є передумовою цивільної процесуальної 

відповідальності? 
646. Яке із визначень заходів процесуального примусу є вірним? 

647. Як називається захід процесуального примусу, який 

застосовується у разі повторного порушення учасниками судового процесу 



або іншими особами, які присутні в судовому засіданні, порядку під час 

судового засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого? 

648. Як  називається  захід процесуального примусу, який 

застосовується у тому разі, якщо належно викликаний свідок без поважних 

причин не з’явився на судове засідання або не повідомив про причини неявки? 

649. Який із перелічених інститутів  є заходом процесуального 
примусу, що забезпечує процес доказування? 

650. Які дії НЕ є заходами процесуального примусу в цивільному 

судочинстві? 

651. Що з переліченого є підставою для застосування процесуального 

примусу в цивільному процесі? 

652. Вкажіть ознаку заходів цивільного процесуального примусу в 

цивільному судочинстві? 

653. До кого із перелічених суб'єктів може бути застосоване 

попередження і видалення із залу судового засідання? 

654. Яку мету переслідують заходи процесуального примусу в 

цивільному судочинстві? 

655. Як називається ухвала, яка постановляється у випадку 

попередження та видалення із залу судового засідання? 

656. Який із перелічених факторів повинен враховувати суд, 

вирішуючи питання наслідків видалення із залу судового засідання інших 

суб'єктів процесуальних відносин? 

657. Чим відрізняється ухвала про тимчасове вилучення доказів від 

ухвали про попередження в цивільному процесі? 

658. Вінницький міський суд розглянув у підготовчому відкритому 

судовому засіданні цивільну справу за позовом Семенюк Є.О. до Семенюк І.К. 

про розірвання шлюбу. Під час проведення судового засідання Семенюк І.К. 

почав порушувати порядок проведення засідання, викрикувати, ображати 

нецензурною лайкою позивача та його свідка. Суд вирішив застосувати до 

нього захід процесуального примусу. Який захід процесуального примусу 

вперше застосовується до учасників судового процесу за порушення порядку 

під час судового засідання? 

659. Кожухар П.О. звернулась до Вінницького міського суду 

Вінницької області з позовом до Кожухар О.Г. про розірвання шлюбу та 

стягнення аліментів на малолітніх дітей. За заявою позивача до суду був 

викликаний свідок – Полянський І.Є. Однак, належно викликаний свідок без 

поважних причин не з’явився на судове засідання і не повідомив про причини 

неявки. Тому суд постановив ухвалу про привід свідка. Які органи 

уповноважені здійснювати привід свідка? 

660. Вінницький міський суд розглянув у судовому засіданні в залі суду 

цивільну справу за позовом Філіпчук А.І. до Філіпчук К.Ю. про стягнення 

аліментів на утримання неповнолітньої дитини та на утримання 

непрацездатної дружини. Під час судового засідання відповідач повторно 

порушував порядок проведення судового засідання, не виконував 

розпорядження головуючого та перешкоджав здійсненню судочинства. Який 



захід процесуального примусу застосовується у разі повторного порушення 

порядку під час судового засідання? 

661. Царик О.П. звернувся до Вінницького міського суду з позовом до 

Царик І.Б. про поділ сумісної власності подружжя. Під час підготовчого 

провадження судом була постановлена ухвала про витребування письмових 

доказів від Царик І.Б., зокрема, документів, що посвідчують право власності 

подружжя. Однак, у встановлені строки, відповідач не подала докази до суду. 

Тому суд постановив ухвалу про тимчасове вилучення доказів. Ким 

виконується ухвала суду про тимчасове вилучення доказів? 

662. Васильківський районний суд, розглянувши у відкритому 

судовому засіданні цивільну справу за позовом Тимчук М.І. до Комунального 

некомерційного підприємства «Васильківський центр первинної медико- 

санітарної допомоги» про поновлення на роботі, постановив ухвалу про привід 

свідка – Мошук Д.Б., який без поважних причин не з’явився на судове 

засідання та не повідомив про причини неявки. Який із реквізитів НЕ 

зазначається в ухвалі про привід свідка? 

663. Васильківський районний суд, розглянувши у відкритому 

судовому засіданніцивільну справу за позовом Приватного підприємства 

«Хім-Агро-60» до Жайворонок Г.Б. про стягнення заборгованості за 

договором купівлі-продажу, постановив ухвалу про привід свідка, який без 

поважних причин не з’явився на судове засідання та не повідомив про причини 

неявки. Ухвалу суд передав для виконання до відповідного органу 

Національної поліції України. Однак, особа, яка виконувала ухвалу не могла 

здійснити привід. Які дії особи, яка виконує ухвалу про привід свідка у разі 

неможливості приводу? 

664. Районним судом розглядалася справа про поділ земельної ділянки 

між її власниками. Сторони по справі заявили клопотання про виклик свідків, 

для обґрунтування своїх вимог та заперечень. Викликаний в судове засідання 

свідок Пелепець Л. повідомив суду завідомо неправдиві показання. До якого 

виду відповідальності він може бути притягнений? 

665. Районним судом розглядалася цивільна справа за позовом Ілюк Я 

до Ілюк В про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на малолітню дитину. 

За порушення порядку в залі судового засідання ухвалою суду відповідач Ілюк 

В був видалений із залу судового засідання. Чи правомірні дії суду? 

666. У справі за позовом Волошко до Наливайка про визнання договору 

купівлі-продажу квартири недійсним був залучений судом за клопотанням 

сторін перекладач Семчук, який під час судового засідання розмовляв по 

телефону Суд, виявивши це, оголосив перерву для заміни перекладача. Чи 

законні дії суду? 

667. На адресу Піщанського районного суду Вінницької області 

надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Державного комунального підприємства 

"Побутовець" про стягнення нарахованої та невиплаченої заробітної плати, 

компенсації втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів 

її виплати. Ознайомившись з матеріалами справи, суд дійшов висновку про 

необхідність витребування додаткових доказів від відповідача, призначивши 



строк їх подання. Однак, у зазначений термін витребувані докази не були 

подані до суду. Крім того, відповідач не повідомив суд про неможливість 

подати докази. Який захід процесуального примусу суд може застосувати в 

такому випадку до відповідача? 

668. Які дії НЕ відносяться до видів забезпечення позову в цивільному 

судочинстві? 

669. Що НЕ відноситься до способів забезпечення судом доказів в 

цивільному судочинстві? 
670. Хто із перелічених осіб визнається позивачем у справі? 

671. Що таке позовна заява? 

672. Чи вірним є твердження про те, що «розгляд справи по суті 

апеляційним судом, як судом першої інстанції закінчується виключно 

ухваленням рішення»? 

673. Як називається процесуальний документ, в якому викладає свої 

аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову третя 

особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору? 

674. Що є підставою для повернення позовної заяви? 

675. В якому випадку суд відмовляє у відкритті провадження у справі? 

676. У якому з нижче перерахованих випадків суддя НЕ може 

прореагувати постановленням окремої ухвали? 
677. Що НЕ є підставою для відмови у відкритті провадження у справі? 

678. Яким чином здійснюється зустрічне забезпечення? 

679. Яким чином оформлюються ухвали, постановлені судом, не 

виходячи до нарадчої кімнати? 

680. Які дії суду, якщо особа, за заявою якої застосовані заходи 

забезпечення позову, не виконує вимоги суду щодо зустрічного забезпечення 

у визначений судом строк? 
681. Ким визначається розмір зустрічного забезпечення? 

682. Якими мають бути заходи зустрічного забезпечення позову, 

застосованими судом порівняно із розміром збитків, яких може зазнати 

відповідач у зв’язку із забезпеченням позову? 

683. Чи може бути оскаржена ухвала про зустрічне забезпечення? 

684. Що означає зустрічне забезпечення позову? 

685. Коли судом може бути скасовано зустрічне забезпечення? 

686. В якому випадку можливе ухвалення часткового рішення з 

одночасним продовженням провадження в частині невирішених вимог? 

687. Яким чином підписуються судові рішення, викладені в 

електронній формі? 

688. Як можна окремо вирішити питання розподілу судових витрат 

після ухвалення рішення за результатами розгляду справи по суті? 

689. Зі змісту п. 1 ч.1, ст. 150 ЦПК України, вбачається, що позов 

забезпечується шляхом накладення арешту на майно або грошові кошти, що  

належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб. На що не може 

бути накладено арешт в судовому процесі? 



690. На які речі не допускається накладення арешту для забезпечення 

позову? 

691. Яка із перелічених категорій справ НЕ підлягає розгляду за 

правилами спрощеного позовного провадження в цивільному судочинстві? 

692. Які особливості і вимоги пред’являються до резолютивної частини 

заочного рішення? 

693. У якому випадку особа, щодо якої вжито заходи забезпечення 

позову, має право на відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову? 
694. Яка мета проведення заочного розгляду справи? 

695. У чому полягає різниця між відзивом і відповіддю на відзив? 

696. Ким та в якому процесуальному документі зазначаються відомості 

про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в 

тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок 

урегулювання спору? 

697. Які процесуальні дії суду, якщо він визнає, що причина неявки 

відповідача в судове засідання була неповажною, а докази, представлені ним 

у заяві про перегляд заочного рішення є недостатні? 

698. В якому процесуальному документі зазначається перелік доказів, 

які позивач з об’єктивних причин не може подати разом із позовною заявою? 

699. Що означає попередній (орієнтований) розрахунок суми судових 

витрат, що міститься у позовній заяві? 

700. В інтересах особи В. до суду з позовом звернувся прокурор. Що 

має зазначити прокурор у позовній заяві? 

701. Як визначається ціна позову у позовах про визнання права 

власності на майно або його витребування? 

702. Як визначається ціна позову у позовах про строкові платежі і 

видачі? 

703. Які справи НЕ можуть розглядатися у порядку спрощеного 

провадження? 

704. Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного 

рішення, кому суд надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів? 

705. Як визначається ціна позову у позовах про припинення платежів 

або видач? 

706. У яких правах обмежується позивач при заочному розгляді справи 
в цивільному судочинстві? 

707. Чи поширюються правила щодо подання до позовної заяви копій 

документів відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб на позови про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду? 

708. Який документ додається до позовної заяви про визнання акта чи 

договору недійсним? 
709. Що таке відзив як цивільний процесуальний акт? 

710. Який елемент повинен містити відзив на відміну від позову? 



711. Що зазначає відповідач у відзиві у разі повного або часткового 

визнання позовних вимог? 

712. Відповідач не погоджується із заявленим позивачем розміром 

судових витрат, які позивач поніс та очікує понести до закінчення розгляду 

справи по суті. В якому процесуальному документі відповідач повинен надати 

заперечення щодо розміру судових витрат позивача? 

713. Чи передбачено ЦПК України надання суду попереднього 

(орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які відповідач поніс і які 

очікує понести в зв’язку із розглядом справи? 

714. Кому відповідач повинен надіслати (надати) копію відзиву та 

доданих до нього документів одночасно з надісланням (наданням) відзиву до 

суду? 

715. Відповідач одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду 

надіслав копію відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам 

справи. Які документи відповідач повинен додати до відзиву на позов? 
716. Що додається до відзиву, підписаного представником відповідача? 

717. Як суд повинен прореагувати на клопотання про розгляд частини 

позовних вимог у порядку спрощеного позовного провадження? 

718. Яке обмеження визначено ЦПК України для строку подання 
відзиву на позов? 

719. Які дії суду у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений 

судом строк без поважних причин? 

720. Сторони у справі, що має розглядатися у порядку спрощеного 

позовного провадження, вирішили не подавати до суду докази, а все висловити 

на стадії судових дебатів. Що повинен їм повідомити кваліфікований юрист у 

цьому контексті? 
721. Що повинен зазначити позивач у відповіді на відзив? 

722. Який строк має встановити суд для подання відповіді на відзив? 

723. В який спосіб розглядатиметься справа спрощеного позовного 

провадження, якщо сторони не подали клопотання про їх виклик до суду? 

724. Яка з наведених ознак характеризує особливості змісту та форми 

заочного рішення? 

725. Які особливі вимоги встановлені ЦПК України до форми та змісту 

письмової заяви, клопотання, заперечення, якщо вони подані після 

постановлення ухвали про відкриття провадження у справи? 

726. Чи є обов’язковою вимога вказати в заяві по суті справи, скарзі, 

заяві, клопотанні або запереченні ідентифікаційний код юридичної особи в 

Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України? 

727. Яким чином іноземна юридична особа підтверджує свій статус 

правосуб’єктності? 

728. Які дії суду, якщо письмову заяву з процесуальних питань 

(клопотання, заперечення) подано без додержання форми та змісту, 

встановленого ЦПК України? 

729. Які дії суду, якщо письмову заяву з процесуальних питань 

(клопотання, заперечення) подано без підпису заявника чи його представника? 



730. Який із перелічених позовів підлягає розгляду за правилами 

спрощеного позовного провадження в цивільному судочинстві? 

731. Якою мовою подаються процесуальні документи, якщо однією із 

сторін є іноземна юридична особа? 

732. Кому може бути оскаржена ухвала суду про повернення письмової 

заяви заявнику без розгляду, внаслідок того, що її було подано без додержання 

вимог щодо форми та змісту? 

733. В якому процесуальному документі фіксується встановлення 

судом обставин, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без 

додержання вимог щодо форми та змісту, визначеними ЦПК України? 

734. Яка мета подання відзиву на позов та заперечення на відповідь на 

відзив? 

735. Оберіть правильне визначення поняття позову: 

736. В який спосіб заявляється вимога про захист порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів у порядку позовного 

провадження? 

737. На кого, згідно з положеннями ЦПК України, покладається 

обов’язок визначати предмет позову? 

738. З чого виходить суд, визначаючи нормативно-правовий акт, яким 

регулюються спірні правовідносини і відповідно до якого йому слід вирішити 

справу? 

739. До якого виду позовів належить позов про усунення перешкод у 

користуванні житловим приміщенням шляхом вселення позивача? 

740. До якого виду позовів належить позов про стягнення коштів 

(оплати за товар) за договором поставки? 

741. До якого виду позовів належить позов батька дитини до її матері 

про звільнення від обов’язку утримувати спільну дитину? 
742. Коли може бути подана заява про забезпечення позову? 

743. Що з переліченого є видом забезпечення позову? 

744. До якого суду подається заява про забезпечення позову, якщо вона 

подається одночасно з пред’явленням позову? 

745. В який строк підлягає виконанню ухвала суду про забезпечення 

позову? 

746. Коли можуть бути скасовані заходи забезпечення позову, вжиті 
судом до подання позовної заяви? 

747. Коли може бути пред’явлений позов третьою особою із 

самостійними вимогами? 
748. Що слід розуміти під позовом про присудження? 

749. Що слід розуміти під позовом про визнання? 

750. Що слід розуміти під перетворювальним позовом? 

751. Предмет позову це: 

752. Що слід розуміти під підставою позову? 

753. Що слід розуміти під змістом позову? 

754. Право на позов це: 

755. Чого стосуються заперечення відповідача проти позову? 



756. Що слід розуміти під пред’явленням позову? 

757. Відкриття провадження у справі це: 

758. Що таке об’єднання позовів? 

759. За чиєю ініціативою здійснюється об’єднання позовних вимог? 

760. Що таке роз’єднання позовних вимог? 

761. Хто може прийняти рішення про роз’єднання позовних вимог в 

одному провадженні? 

762. Від чого залежить прийняття рішення про роз’єднання позовних 

вимог в одному провадженні? 

763. Що зобов’язаний вчинити суддя при прийнятті позовної заяви, в 

якій є певні недоліки? 

764. Чи є несплата судового збору підставою для відмови у відкритті 

провадження у справі? 
765. Як пред’являється позов до суду? 

766. Що є підставою залишення позовної заяви без руху? 

767. У яких випадках повертається позовна заява? 

768. Що є підставою для відмови у відкритті провадження у справі? 

769. Що повинен вчинити суд при відкритті провадження у справі у 

разі, якщо відповідачем є фізична особа, яка не має статусу підприємця? 

770. Які дії вчиняє суд, якщо отримана ним інформація не дає 

можливості встановити зареєстроване місце проживання фізичної особи, яка є 

відповідачем? 
771. Що є підставою для відкладення підготовчого засідання? 

772. З якого моменту починається і чим закінчується підготовче 

провадження? 
773. Що є процесуальною формою підготовчого провадження? 

774. В який строк і на якій стадії судового процесу відповідач має право 

надіслати заперечення проти позову? 

775. На якій стадії судового процесу позивач має право подати 

відповідь на відзив? 

776. В якому випадку суддя може ухвалити рішення у підготовчому 

засіданні? 
777. Який строк проведення підготовчого провадження? 

778. В яких справах підготовче судове засідання є обов’язковим? 

779. За правилами якого виду провадження проводиться підготовче 

судове засідання? 

780. В яких випадках суд може оголосити перерву в підготовчому 

засіданні? 

781. Протягом якого строку має бути проведене підготовче 

провадження? 

782. Яким правом наділений відповідач на стадії підготовчого 

провадження? 

783. Хто роз’яснює сторонам їх права та обов’язки в підготовчому 

засіданні? 

784. В які строки призначається судом підготовче засідання? 



785. Що є підставою для відкладення підготовчого засідання судом? 

786. Коли відповідач має право надати суду письмові заперечення 

проти позову? 
787. Що є підставою заперечення відповідача проти позову? 

788. Чого стосуються заперечення проти позову відповідача? 

789. В якому з випадків суд не приймає відмову позивача від позову у 

справі, в якій особу представляє її законний представник? 
790. Що є метою укладення мирової угоди між сторонами? 

791. Які дії суду у зв’язку з відмовою позивача від позову? 

792. Про що секретар судового засідання повинен доповісти судді під 

час відкриття розгляду справи по суті? 

793. Протягом якого строку суд постановляє ухвалу про відкриття 

провадження у справі? 

794. Що обов’язково вказується в протоколі про проведення окремих 

процесуальних дій? 

795. Які підстави проведення врегулювання спору за участю судді, 

визначені ЦПК України? 

796. У якій формі здійснюється проведення врегулювання спору за 

участю? 

797. Чи мають право сторони брати участь у нарадах з врегулювання 

спору за участю судді у режимі відео конференції? 

798. За чиєю участю проводяться закриті наради з врегулювання спору 

за участю судді? 

799. На що має право суддя звертати увагу сторони при проведенні 

закритої наради з врегулювання спору за участю судді? 

800. Що НЕ має права здійснювати суддя під час проведення 

врегулювання спору за участю судді? 

801. Якою є інформація, отримана будь-якою зі сторін, а також суддею 

під час проведення врегулювання спору за участю судді? 

802. Чи ведеться під час проведення врегулювання спору за участю 

судді протокол наради? 

803. За необхідності, до участі в нарадах з врегулювання спору за 
участю судді, залучається перекладач. Про що попереджається перекладач? 

804. Врегулювання спору за участю судді проводиться протягом 

розумного строку, але не більше тридцяти днів з дня постановлення ухвали 

про його проведення. Чи може цей строк бути продовженим? 

805. Які види судових рішень закріплено в ЦПК? 

806. Що відбувається, якщо на стадії врегулювання спору за участі 

судді сторони укладають мирову угоду та звертаються до суду із заявою про її 

затвердження? 

807. На стадії врегулювання спору за участі судді позивач звернувся до 

суду із заявою про залишення позовної заяви без розгляду. Які дії судді? 

808. Врегулювання спору за участі судді було припинено з підстави 

подання стороною заяви про припинення врегулювання спору за участі судді. 

Яким суддею надалі буде розглядатися ця судова справа? 



809. В якому випадку НЕ допускається повторне звернення до 

загального суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий 

предмет і з тих самих підстав? 

810. Подання яких позовів НЕ зумовлює необхідності надання копій 

документів відповідно до кількості учасників справи? 

811. Коли може бути пред’явлений позов третьою особою із 

самостійними вимогами? 

812. З формою та змістом якого процесуального документу співпадає 

форма та зміст зустрічного позову? 
813. Ким здійснюється виконання мирової угоди? 

814. В чому полягає суть стадії розгляду справи по суті? 

815. З якого моменту починається перебіг строку, протягом якого суд 

повинен вирішити справу? 
816. З чого розпочинається розгляд справи по суті? 

817. На дії якого з учасників судового процесу головуючий розглядає 

скарги? 

818. З яких підстадій складається стадія судового розгляду справи по 

суті? 

819. Що з переліченого є ускладненням у ході судового розгляду 

справи по суті у цивільній справі? 

820. Що є змістом стадії судового розгляду справи по суті? 

821. Які наслідки неявки в судове засідання свідка? 

822. Які дії вчиняє суд одночасно з винесенням ухвали про відкладення 

розгляду справи у зв’язку з неявкою в судове засідання свідка? 

823. Про що доповідає суду секретар судового засідання під час 

відкриття судового засідання? 
824. Що є причиною видалення свідків із зали судового засідання? 

825. Хто встановлює порядок з’ясування обставин справи та 

дослідження доказів? 

826. Чи може суд змінити порядок з’ясування обставин справи під час 

розгляду справи по суті і що при цьому враховує? 

827. Хто з перелічених осіб першим проголошує вступне слово в 

судовому засіданні? 

828. В якому документі відображається судом відмова свідка від 
давання показань? 

829. Чи можуть бути допитані як свідки сторони, треті особи, їх 

представники? 

830. Якщо письмовий документ, доданий стороною до справи, 

викликає сумнів з приводу його достовірності, то він може бути: 

831. За якої умови можливе розкриття змісту особистих паперів, їх 

оголошення і дослідження в судовому засіданні? 

832. Як відбувається пояснення сторони, якщо в справі заявлено кілька 

вимог? 

833. Що відбувається після закінчення з’ясування всіх обставин справи 

та перевірки їх доказами? 



834. Чи передбачені законом вікові обмеження для свідків? 

835. Про що може виникнути процесуальний спір у сторін у процесі 

дослідження письмового доказу? 
836. Яка мета проведення судових дебатів? 

837. Що таке репліка в судових дебатах? 

838. Хто може бути присутнім в нарадчій кімнаті під час ухвалення 

судового рішення? 

839. Ким здійснюється фіксування судового засідання технічним 

засобом? 

840. До якого процесуального документу додається технічний запис 

судового засідання? 

841. Назвіть процесуальні документи, що є формами фіксування 

цивільного судового процесу? 
842. Що є підставою для зупинення провадження у справі? 

843. Як може вплинути ліквідація юридичної особи, яка була стороною 

у справі на хід розгляду справи? 

844. До яких наслідків призводить закриття провадження у справі? 

845. Клопотання позивача про витребування доказів суд задовольнив, 

постановив ухвалу про тимчасове вилучення доказів державним виконавцем 

для дослідження судом та зупинив провадження у справі до закінчення 

виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом. З дня 

поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків: 
846. Закриття провадження у справі це: 

847. Яке процесуальне право має особа, позов якої залишено без 

розгляду, після усунення недоліків? 

848. Якщо складання повного рішення відкладається, яку з частин 

повинен оголосити суд після закінчення судового розгляду? 
849. Чи може суд під час ухвалення рішення досліджувати докази? 

850. Коли повинно бути ухвалене рішення суду? 

851. Позивач ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до відповідачів 

органу реєстрації: відділ ведення реєстру територіальної громади ЦНАП в м. 

Чернівці, ОСОБА_2, третя особа Служба у справах дітей Чернівецької міської 

ради, в якому просить зобов`язати здійснити першу реєстрацію місця 

проживання малолітнього сина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, по місцю її 

реєстрації. Що обов’язково повинна містити позовна заява у цивільній справі? 

852. Судом відкрито загальне позовне провадження у цивільній справі 

за позовом ОСОБА_1 до Мигівської сільської ради Вижницького району 

Чернівецької області, треті особи ОСОБА_2, ОСОБА_3, про визнання права 

власності на спадкове майно. В якому вигляді учасники справи викладатимуть 

свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета 

спору в цій справі? 

853. Новоселицьким районним судом Чернівецької області в порядку 

підготовки справи № 720/2187/19до розгляду сторонам надіслано копії 

позовної заяви із додатками та ухвали про відкриття провадження, 



запропоновано надати суду письмовий відзив проти позову та докази в їх 

обґрунтування. У позовному провадженні подання заяв по суті справи є? 

854. Суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області відкрив 

загальне позовне провадження у цивільній справі за позовною заявою 

ОСОБА_1до сільської ради с. Южинець Кіцманського району Чернівецької 

області про визнання права власності на спадкове майно. Чи може суд у 

позовному провадженні зобов’язати державний орган чи орган місцевого 

самоврядування подати відповідну заяву по суті справи? 

855. Суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області 

розглядає позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2, Мошанецької сільської ради, 

приватного нотаріуса Матеїк О.Г., державного нотаріуса Варварюк Ж.І., 

Кельменецького відділення ощадного банку, ОСОБА_3. В якому випадку суд 

може дозволити учаснику справи позовного провадження подати додаткові 

пояснення щодо окремого питання, яке виникло при розгляді справи? 

856. ОСОБА_1 звернулася в суд з позовом до Мигівської сільської ради 

Вижницького району Чернівецької області, треті особи ОСОБА_2, ОСОБА_3 

про визнання права власності на спадкове майно з підстав, що нотаріус 

відмовив у видачі свідоцтва про право на спадщину. Що викладає позивач у 

позовній заяві? 

857. 09 грудня 2019 р. Кельменецький районний суд розглянув 

цивільну справу № 17/1358/19 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про 

тлумачення заповіту. Чим характеризується позовне провадження? 

858. Суддя Сторожинецького районного суду, розглянувши матеріали 

позовної заяви ОСОБА_1 до ОСОБА_2, третя особа Служба у справах дітей 

Сторожинецької РДА про виключення з актового запису народження дітей 

даних про батька дітей, встановив, що назва позовної заяви не відповідає 

предмету спору, яким згідно заявлених вимог є скасування усиновлення. Що 

слід розуміти під предметом позову ? 

859. Яким поняттям охоплюється звернення до суду Петренка В. за 

захистом порушеного або оспорюваного права, що було спричинено діями або 

бездіяльністю Романченка О., до якого й пред’являються вимоги щодо 

припинення правопорушення, відновлення прав, відшкодування шкоди тощо? 

860. До суду подано позовну заяву Кривого О. про виділення частини 
із спільного майна. Який вид цього позову? 

861. В суді розглядається справа за позовом прокурора до ОСОБА_3, 

треті особи без самостійних вимог щодо предмету спору Мигівська сільська 

рада, Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Чернівецькій області про усунення перешкод у користуванні автомобільного 

дорогою, знесення самочинних будівель та споруд. Як називається позов, який 

спрямований на захист невизначеного кола осіб? 

862. Відповідно до рішення Глибоцького районного суду Чернівецької 

області, скасовано наказ директора ДП «Чернівецький лісгосп» від 01.10.2018 

року №125-к про звільнення ОСОБА_1 з посади лісничого Тарнавського 

лісництва та ДП «Чернівецький лісгосп» у зв'язку із невідповідністю займаній 

посаді за станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, на 



підставі п. 2 ст. 40 КЗпП України; поновлено ОСОБА_1 на посаді лісничого 

Тарнавського лісництва ДП «Чернівецький лісгосп» з 01 жовтня 2018 року, 

зобов'язано ДП «Чернівецький лісгосп» нарахувати та виплатити ОСОБА_1 

середній заробіток за час вимушеного прогулу з 01 жовтня 2018 року 

відповідно до вимог чинного законодавства. Яким є позов ОСОБИ_1 за 

процесуально-правовим критерієм? 

863. Позивач звернулася з позовом до відповідача про поновлення її на 

роботі лікаря-стоматолога поліклініки КНП «Новоселицька районна лікарня» 

та стягнення з відповідача середньої заробітньої плати за весь час вимушеного 

прогулу, посилаючись на те, що 31.01.2019 року її було незаконно звільнено 

згідно п.1 ст.40 КЗпП України. В якому виді провадження суд розглядатиме 

цей позов? 

864. Суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці Чебан В.М. 

при перевірці позовної заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю 

«Чернівцібудінвест» до ОСОБА_2 про відшкодування матеріальної шкоди, 

завданої працівником під час виконання трудових обов’язків, встановлено що 

позивач, заявляючи до відповідача позовні вимоги про відшкодування 

матеріальної шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових 

обов’язків, не чітко виклав зміст позовних вимог; при цьому, не зазначено 

належні та допустимі докази, якими позивач обґрунтовує заявлені вимоги в 

частині невиконаних робіт по будівництву житлового будинку на суму 

49777,00 грн. Яку ухвалу має постановити суддя в цьому випадку? 

865. ОСОБА_2 звернувся до суду з позовом, в якому вказував, що 

ІНФОРМАЦІЯ_3 року померла ОСОБА_3, після смерті якої відкрилась 

спадщина. Позивач являється єдиним спадкоємцем після смерті ОСОБА_3, 

згідно заповіту, проте не може оформити в нотаріальній конторі право 

власності на житловий будинок та господарські споруди із-за відсутності 

правовстановлюючих документів. Яким є позов ОСОБИ_2 за матеріально- 

правовим критерієм? 

866. Суддя Вижницького районного суду Чернівецької області 

Кириляк А.Ю., перевіривши на відповідність вимогам ст.ст.175, 177 ЦПК 

України позовну заяву ОСОБА_1, інтереси якої представляє ОСОБА_2 до 

Вашківецької міської ради, ОСОБА_3, третя особа, яка не заявляє самостійних 

вимог: Головне управління Держгеокадастру у Чернівецької області про 

визнання права власності на спадкове майно, ухвалила прийняти дану позовну 

заяву до розгляду. Яку ухвалу має постановити суддя в цьому випадку? 

867. Позивач звернулася до суду з позовом до Кочетоцької селищної 

ради Чугуївського району Харківської області, в якому просить суд визнати за 

нею право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, та на 

земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 площею 0,14 га, з 

цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку і господарських будівель, кадастровий НОМЕР_4, в порядку 

спадкування за законом після смерті ОСОБА_2. Яким є позов за процесуально- 

правовим критерієм? 



868. Білопільський районний суд Сумської області, розглянувши 

цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розірвання шлюбу, 

ухвалив розірвати шлюб між ОСОБА_2 (адреса фактичного проживання: 

АДРЕСА_1) та ОСОБА_1 (фактичне місце проживання та реєстрації: 

АДРЕСА_2 НОМЕР_2), зареєстрований 05 червня 1996 року виконкомом 

Ободівської сільської ради Білопільського району Сумської області, актовий 

запис № 04. Яким є позов за процесуально-правовим критерієм? 

869. Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду в порядку цивільного 

судочинства з позовом до відповідачів ОСОБА_2, ОСОБА_3 про захист честі, 

гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації, 

посилаючись на те, що відповідачами на сторінці у соціальній мережі Facebook 

було поширено стосовно позивача інформацію, яка є недостовірною та такою, 

що порушує честь, гідність та ділову репутацію ОСОБА_1. Яким є позов за 

процесуально-правовим критерієм? 

870. На розгляді Хотинського районного суду Чернівецької області 

перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про 

витребування майна  із чужого незаконного володіння. Яка ознака 

характеризує особливості позовного провадження в цивільному судочинстві? 

871. В суді розглядається справа ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Телерадіокомпанія «ТВА», ОСОБА_2 про спростування 

недостовірної інформації та стягнення матеріального відшкодування. Який 

самостійний вид провадження виділяється в суді першої інстанції в порядку 

цивільного судочинства? 

872. В Заставнівському районному суді розглядається позовна заява 

ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до АТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_4 та 

ОСОБА_5, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету 

спору Товтрівська сільська рада Заставнівського району Чернівецької області 

про визнання права власності на майно колишнього колгоспного двору та 

виділення частки. Хто є сторонами цього провадження? 

873. Кого слід визнати позивачем у справі про усунення перешкод у 

користуванні власністю шляхом вселення у квартиру, встановлення порядку 

користування квартирою, зобов`язання вчинити певні дії та не чинити 

перешкод в користуванні квартирою? 

874. Суддя Сторожинецького районного суду Дедик Н.П., розглянув 

заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про видачу судового наказу з вимогою про 

стягнення аліментів на дитину. Чим позовне провадження відрізняється від 

наказного провадження? 

875. Суддя Вижницького районного суду Чернівецької області 

Пилип`юк І.В. перевіривши позовну заяву ОСОБА_1, яка також діє в інтересах 

неповнолітнього ОСОБА_2, ОСОБА_3 до Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області, ОСОБА_4, про визнання права 

власності на спадкове майно відкрив провадження у справі. Вкажіть вид 

провадження в якому буде розглядатися ця справа? 



876. Представник позивача АТ КБ «Приватбанк» звернувся до суду з 

позовом до відповідача ОСОБА_2 про стягнення заборгованості. Яка 

додаткова вимога до позовної заяви, яка подається представником позивача? 

877. ТОВ «ВЕЛЛФІН» подало позов до ОСОБА_1 про стягнення 

заборгованості за договором позики. З чого починається позовна заява? 

878. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЛФІН» подало до 

суду позовну заяву, в якій не вказано точне прізвище відповідачки, а саме у 

позовній заяві прізвище відповідачки зазначено як ОСОБА_2, а у всіх доданих 

до позовної зави документах таке прізвище зазначено як ОСОБА_3. Як у 

позовній заяві зазначається найменування сторін та інших учасників справи? 

879. Позивач Клим П. звернувся до суду із позовною заявою, яка 

подана без додержання вимог, викладених у ст.ст.175, 177 ЦПК України, 

оскільки не містить поштового індексу місця проживання позивача та 

відповідача, відомостей про реєстраційні номери облікової картки платника 

податків за їх наявності або номер і серію паспортів сторін та відомостей про 

адреси електронної пошти сторін. Які реквізити обов’язково зазначаються у 

позовній заяві? 

880. Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Чепіга Д.О. звернувся в 

Сокирянський районний суд Чернівецької області з позовом до відповідача 

ОСОБА_1 про стягнення заборгованості в сумі 73328, 12 грн. Який документ 

має додаватися до позовної заяви, якщо позов підлягає грошовій оцінці? 

881. До суду надійшла позовна заява першого заступника керівника 

Кельменецької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Чернівецької 

обласної державної адміністрації до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та 

приватного нотаріуса Сокирянського районного нотаріального округу 

Банковської О.Ю. про визнання договору недійсним та усунення перешкод у 

користуванні земельною ділянкою.Яка обов’язкова вимога встановлена ЦПК 

України до змісту позовної заяви, якщо позов подано до кількох відповідачів? 

882. Яке підтвердження позивача має містити позовна заява ПАТ 

«Київводоканал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за житлово- 

комунальні послуги? 

883. Відповідно до Закону України «Про судовий збір» позивач 

Хоменко звільнений від сплати судового збору. Що в такому разі має бути 

зазначено в позовній заяві? 

884. Першотравневий районний суд м.Чернівців розглядає позовну 

заяву ОСОБА_1, до ОСОБА_2, третя особа на стороні відповідача ОСОБА_3, 

про витребування спірного майна, а саме квартири вартістю 440000 грн. 

Визначена позивачем ціна позову вочевидь не відповідає дійсній вартості 

спірного майна. Яке право має суд? 

885. 02 грудня 2019 р. МКП «Чернівцітеплокомуненерго звернулося до 

Шевченківського районного суду м. Чернівці з позовом до ОСОБА_1, 

ОСОБА_2, ОСОБА_3, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо 

предмета спору «ЖКГ Сонячний» про стягнення заборгованості за надані 

житлово-комунальні послуги з постачання теплової енергії з урахуванням 

індексу інфляції та трьох відсотків річних. Які документи та в скількох 



примірниках, за загальним правилом, повинен додати до позовної заяви 

позивач? 

886. З поважних причин позивач Ткачук не зміг вчасно оплатити 

судовий збір до подання позовної заяви до суду. Що в такому разі додає 

позивач до позовної заяви? 

887. Страхова компанія подала до Василенко К. Ю. позов про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 

Що викладатиметься у відзиві на позов? 

888. Представником відповідача «Акцент-Банк» Омельченком Є.В. 

підписано та подано до суду відзив на позовну заяву. Що додається до відзиву 

в такому випадку? 

889. Коваленко О.О. подав до Луківської сільської ради позов про 

визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини. В 

який час може бути подано заперечення Луківської сільської ради проти 

позову? 

890. Петров К. подав позов до ТОВ «Платинум Фінанси» про визнання 

виконавчого напису таким, що не підлягає до виконання. В якій формі 

учасники справи можуть подавати заяви, клопотання і заперечення з 

процесуальних питань? 

891. В підготовчому судовому засіданні 17.12.2019 року представник 

позивача звернувся до суду з клопотанням, у якому просить призначити у 

справі судову будівельно-технічну та судову автотоварознавчу експертизи з 

метою визначення вартості спірних домоволодіння та автомобіля. Яким 

правом наділений учасник справи при подачі заяв та клопотань для вирішення 

процесуальних питань? 

892. До суду подана позовна заява Вовк Т. до «Укрсоцбанку» про 

визнання недійсним іпотечного договору. Що є підставою залишення позовної 

заяви без руху? 
893. Суддя,     розглянувши      позовну      заяву      ОСОБА_1      до 

«Телерадіокомпанії «ТВА», ОСОБА_2 про спростування недостовірної 

інформації, встановив, що текст на другому, четвертому, шостому, восьмому 

та десятому аркушах позовної заяви розташований так, що у випадку 

підшивання справи його частину буде неможливо прочитати. Як повинен 

вчинити суд у випадках, коли подана позовна заява не відповідає встановленій 

законом формі та змісту? 

894. При отриманні позовної заяви гр. Кошкодана судом було 

встановлено, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного 

судочинства Як повинен вчинити суддя у даній ситуації? 

895. Громадянин Д. звернувся до суду з позовною заявою до 

громадянина К. про повернення боргу за договором позики. При пред’явленні 

позову до канцелярії суду працівник канцелярії відмовилася прийняти та 

зареєструвати позов, посилаючись на його невідповідність нормам ЦПК 

України. Чи відповідають дії працівника суду нормам ЦПК України? 

896. При прийнятті позовної заяви судом було встановлено її недоліки. 

Предметом позову було визнання права власності на земельну ділянку в 



садівничому кооперативі. Оскільки у позовній заяві не було зазначено третю 

особу – правління кооперативу та районне управління по земельних ресурсах, 

суддя постановив ухвалу про повернення позивачеві позовної заяви. Які дії 

повинен був вчинити суддя? 

897. Судом при розгляді позовної заяви ОСОБА_1 до ОСОБА_2, 

третьої особи ОСОБА_3 про витребування майна встановлено, що позивач не 

долучив до матеріалів позовної заяви документів, щодо права власності на 

вказане спірне майно. Які дії суду, якщо позивач не додав до позовної заяви 

належні по справі докази? 

898. ОСОБА_1 подала позов до ОСОБА_2 про виділ в натурі частки із 

нерухомого майна, що є у спільній сумісній власності, визначення порядку 

користування земельною ділянкою. Що зобов’язаний вчинити суддя при 

прийнятті позовної заяви, в якій є певні недоліки? 

899. Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 про 

стягнення коштів. Як вчиняє суд у випадках, коли подана позовна заява не 

відповідає встановленій законом формі та змісту? 

900. Чи правомірні дії судді, який, отримавши позовну заяву Т., 

відмовив йому у відкритті провадження у справі у зв’язку з несплатою 

останнім судового збору за розгляд справи у встановленому законом розмірі? 

901. 28.12.2019 року до суду надійшла відповідь про смерть ОСОБА_1 

згідно актового запису № 9 від 07.11.2018 року, складеного Устечківською 

сільською радою. Що є підставою для суду для відмови у відкритті 
провадження у справі? 

902. До суду із спільною заявою про розірвання шлюбу звернулося 

подружжя. У чоловіка є неповнолітній син. Суддя відмовив у відкритті 

провадження у справі з підстав, що така справа непідвідомча суду та порадив 

їм звернутися до органу РАЦСу. Чи може шлюб бути розірваний за спільною 

заявою подружжя у судовому порядку? Якщо так, то у якому провадженні? 

903. До органу РАЦСУ звернулась гр. Н. із заявою про реєстрацію 

факту народження її сина. Хлопчик народився від чоловіка, з яким Н. не 

перебувала у шлюбі. Орган РАЦСу відмовив їй у реєстрації цього факту. До 

якого виду провадження належить ця справа, якщо чоловік не визнає себе 

батьком хлопчика? 

904. Гр. В., скориставшись правилами альтернативної підсудності 

звернулась одночасно із заявою про визнання батьківства відповідача до суду 

за місцем свого проживання та за місцем проживання відповідача. Які дії суду 

за місцем проживання позивачки, якщо ним буде встановлено, що тотожний 

позов знаходиться на розгляді у суді за місцем проживання відповідача? 

905. Позивач звернувся до суду із заявою про забезпечення позову. Як 

називається вимога суду про забезпечення відшкодування збитків відповідача, 

які можуть бути спричинені забезпеченням позову? 

906. ОСОБА_1 до суду подано заяву про забезпечення позову шляхом 

заборони ОСОБА_3 укладати будь-які правочини щодо домоволодіння. 

ОСОБА_3 подала заяву про зустрічне забезпечення позову. Яким 



процесуальним документом суду вирішується питання застосування 

зустрічного забезпечення? 

907. Позивач з поважних причин не має можливості внести на 

депозитний рахунок суду відповідну суму грошових коштів у розмірі, 

визначеному судом, як зустрічне забезпечення позову. Чи є альтернатива в 

даному випадку? 

908. Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області забезпечив 

позов та наклав арешт на частку в статутному капіталі, яка складає 22,75% 

Ренійської міжгосподарської дитячої установи «АИСТ», а також задовольнив 

заяву відповідача щодо зустрічного забезпечення позову у сумі 77662,57 та 

зобов’язав позивача сплатити вказану суму на депозитний рахунок ТУ ДСА 

України в Одеській області. Кому повертаються грошові кошти, внесені 

особою на депозитний рахунок суду з метою зустрічного забезпечення, у разі 

скасування зустрічного забезпечення? 

909. Під час відкриття провадження у справі з’ясувалося, що позивачем 

подано до цього самого суду інший позов до цього самого відповідача з тим 

самим предметом та з однакових підстав. Суддею постановлено ухвалу про 

повернення позовної заяви позивачу. Чи повертається позивачу в такому 

випадку судовий збір, сплачений за подання позову? 

910. Представником позивача до позовної заяви долучено заяву про 

вжиття заходів забезпечення позову, відповідно до якої просить забезпечити 

позов, шляхом накладення арешту на житлову квартиру, підвальне 

приміщення та транспортний засіб марки «Toyota Highlander». Відповідач 

подав заяву про застосування зустрічного забезпечення. В якому випадку 

застосовується зустрічне забезпечення? 

911. Які дії зобов’язаний вчинити суд, якщо позивач не має 

зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання 

(перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що 

знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування 

можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням 

позову, у випадку відмови у позові? 

912. Які дії зобов’язаний вчинити суд, якщо суду надані докази того, 

що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи інші дії 

можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду про 

відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені 

забезпеченням позову, у випадку відмови у позові? 

913. Позивач звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2, третя особа на 

стороні відповідача ОСОБА_3 про витребування майна. Одночасно з 

позовною заявою позивач подав заяву, в якій просить суд забезпечити позов 

шляхом накладення арешту на спірне майно: квартиру. На якій стадії процесу 

суд вирішує клопотання про забезпечення позову? 

914. Згідно постанови Києво-Святошинського районного суду 

Відповідача визнано винним у скоєнні ДТП і до нього Страховою компанією 

пред’явлено позов про відшкодування шкоди в порядку регресу Відповідач не 

має зареєстрованого місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на 



території України, але є власником однокімнатної квартири. При порушенні 

якого права забезпечення позову може передувати пред’явленню позовної 

заяви? 

915. Романенко просив забезпечити позов шляхом: зупинення 

стягнення за виконавчим написом приватного нотаріуса про стягнення з нього 

заборгованості. Ким можуть бути застосовані види забезпечення позову в 

цивільному процесі? 

916. ОСОБА_1 звернулася до суду з проханням стягнути заробітну 

плату з ТОВ «Джаз Ойл». Визначте, що із наведеного є процесуальним 

документом, в якому позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх 

обґрунтування? 

917. ОСОБА_2 звернулася до суду з позовом до відповідача про 

стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини та про стягнення 

аліментів на утримання дружини до досягнення дитиною трьох років. Ким 

підписується позовна заява? 

918. Суддя, вивчивши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до 

Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Яблуня», третя особа: 

Львівська міська рада про встановлення земельного сервітуту, визначив 

відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву. Що таке відзив як 

цивільний процесуальний акт? 

919. В суді розглядається зустрічна позовна заява ОСОБА_2 до 

ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4 про визнання договору купівлі продажу 

квартири удаваним, третя особа виконавчий комітет Краматорської міської 

ради. В якому процесуальному документі зазначається виклад обставин, 

якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що 

підтверджують вказані обставини? 

920. До суду надійшла позовна заява Косован Т. до ПАТ «УКРАГРО 

НПК» про визнання недійсним та скасування наказу, поновлення на роботі, до 

якої додано копії документів та інших доказів на підтвердження своїх вимог. 

Що одночасно має зазначити позивач у позовній заяві? 

921. До суду подано позовну заяву «Київтеплоенерго» до ОСОБА_1 

про стягнення заборгованості за спожиті послуги з центрального опалення та 

постачання гарячої води. Як визначається ціна позову у позовах про стягнення 

грошових коштів? 

922. До суду ОСОБА_1 подано позов до Тур’я-Полянської сільської 

ради про визнання права власності на житловий будинок. Як визначається ціна 

позову у позовах про право власності на нерухоме майно, що належить 

фізичним особам на праві приватної власності? 

923. До суду подано позовну заяву ОСОБА_1, ОСОБА_2 до «Анекс 

Тур» про захист прав споживачів та стягнення грошової компенсації. Як 

визначається ціна позову у позовах, що складаються з кількох самостійних 

вимог? 

924. Під час розгляду справи позивачем було збільшено розмір 

позовних вимог, про що подано відповідну заяву. Коли позивачу необхідно 

доплатити несплачену суму судового збору? 



925. Позивач змінив предмет позову внаслідок чого позивачу 

необхідно доплатити судовий збір Коли позивачу необхідно доплатити 

несплачену суму судового збору? 

926. Під час розгляду справи позивачем було зменшено розмір 

позовних вимог, про що подано відповідну заяву Яким чином позивачу 

повертається зайво сплачена сума судового збору? 

927. Під час розгляду справи позивачем було зменшено розмір 

позовних вимог, про що подано відповідну заяву На підставі якого 

процесуального документа позивачу повертається зайво сплачена сума 

судового збору? 

928. ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Садівничого товариства 

масиву «Прикордонник» про стягнення середнього заробітку за час затримки 

виконання судового рішення про поновлення на роботі. Чи поширюються 

правила щодо подання до позовної заяви копій документів відповідно до 

кількості відповідачів і третіх осіб на позови, що виникають з трудових 

правовідносин? 

929. До позовної заяви про визнання акта чи договору недійсним 

позивачем не додано їх копії (або оригіналу) по причині їх відсутності. До 

подання позову до суду позивач звертався до відповідача про надання їх копій, 

але отримав відмову, про що зазначено у позові та додано відповідні докази. 

Що в цьому разі повинен додати позивач до позовної заяви? 

930. ПриватБанк звернулося в особі представника Дніпропетровського 

районного суду Дніпропетровської області з позовом до ОСОБА_1 про 

стягнення заборгованості. Що додається до позовної заяви, підписаної 

представником позивача? 

931. Позивач Комунальне підприємство звернулося в Баглійський 

районний з позовною заявою до ОСОБА_1, в якій просить суд стягнути з 

відповідача на його користь суму заборгованості по оплаті за теплопостачання 

за період з січня 1996 року по лютий 2019 року в розмірі 17306,33 грн. Від 

відповідачки ОСОБА_1 до суду надійшла письмова заява, в якій вона 

зазначила, що позовні вимоги визнає частково, а саме в межах строку позовної 

давності. Які елементи має містити відзив відповідача? 

932. ОСОБА_1 звернулась в суд з позовом до ОСОБА_2 про стягнення 

аліментів на утримання неповнолітніх дітей. ОСОБА_2 подав зустрічний 

позов до ОСОБА_1 про визначення місця проживання дитини. Яка мета 

подання відповідачем зустрічного позову? 

933. До якого виду провадження належить справа, якщо чоловік не 

визнає себе батьком дитини? 

934. Позивач у позовній заяві зазначив про наявність у нього з 

Відповідачкою неповнолітньої дитини, ОСОБА_1, однак доказів зазначеного 

суду не надав. Що зобов’язаний вчинити суддя при прийнятті позовної заяви, 

в якій є певні недоліки? 

935. До Дніпровського районного суду м. Києва надійшла позовна 

заява ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про виселення та зняття з реєстрації 

місця проживання. ОСОБА_3 є неповнолітньою особою. До позовної заяви 



позивача доданий документ про сплату судового збору у розмірі 768,40 грн., 

при цьому, зі змісту позовної заяви вбачається, що позивачем заявлено дві 

позовні вимоги не майнового характеру та до двох відповідачів. Однією з 

підстав залишення позовної заяви без руху є: 

936. Святошинським районним судом відкрито провадження у справі 

за правилами загального позовного провадження за заявою ОСОБА_1 до 

ОСОБА_2, третя особа: ОСОБА_3 про стягнення аліментів на утримання 

повнолітньої дитини, яка продовжує навчання. В який строк відповідач має 

право надіслати відзив на позовну заяву? 

937. До суду надійшла заява позивача ОСОБА_1, в якій він просить 

залишити позовну заяву до ОСОБА_2, ТОВ «Телекомпанія «Антена» про 

захист честі, гідності, ділової репутації та стягнення моральної шкоди – без 

розгляду. У підготовчому судовому засіданні представник ОСОБА_1 заяву 

підтримав, а відповідач ОСОБА_2 та представник ТОВ «Телекомпанія 

«Антена» проти задоволення клопотання не заперечували. Яку ухвалу має 

постановити суд за результатами підготовчого засідання? 

938. Предметом позову у справі №725/64/19 за первісним позовом є 

договір дарування квартириОСОБА_4 ОСОБІ_1 та відповідно правовідносини 

які з нього виникли. Предметом зустрічного є договір купівлі-продажу 

квартири, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 та правовідносини, що 

виникли з нього. Суддя відмовив у прийнятті зустрічної позовної заяви 

ОСОБА_1. Що є підставою для прийняття зустрічного позову судом ? 

939. 04.03.2019 р. Хмільницький міськрайонний суд Вінницької 

області в підготовчому судовому засіданні розглядав цивільну справу за 

позовом Когут А. Б. до Когута В. В., третя особа без самостійних вимог: Орган 

опіки та піклування виконкому Жданівської сільської ради, про визначення 

місця проживання неповнолітніх дітей з матір’ю та стягнення аліментів на 

утримання неповнолітніх дітей. 27.02.2019 р. через канцелярію суду надійшла 

зустрічна позовна заява про визначення місця проживання неповнолітніх дітей 

з батьком Когутом В. В. Хто є відповідачем за зустрічним позовом? 

940. До проведення підготовчого засідання по справі № 525/1161/19 до 

канцелярії суду надійшла заява позивача у справі ОСОБА_1 від 18.10.2019 

року про її відмову від позову у справі про поділ спільного майна подружжя. 

До чого призводить відмова позивача від позову? 

941. Комунальне підприємство звернулось до суду з позовом до 

Іваненка К. про стягнення заборгованості за житлово – комунальні послуги. 

Іваненко К. позов визнав. Визнання позову відповідачем призводить до: 

942. Представники Ланівської сільської ради, Перемишлянської РДА в 

судове засідання не з’явилися, проте подали відомості про визнання позовних 

вимог. Яке клопотання в цьому випадку можуть заявити сторони під час 

розгляду справи, якщо вони не можуть бути присутніми на судовому 

засіданні? 

943. Іноземець ОСОБА_1 звернулася до суду із позовом про стягнення 

заборгованості за договором. Позовна заява викладена російською мовою, 

оскільки позивач не володіє українською. Які дії повинен вчинити суд? 



944. Позивач звернувся з позовом до суду про визнання права власності 

на спадкове нерухоме майно – земельну ділянку, яку успадкував після смерті 

дружини його батька ОСОБА_2, шляхом фактичного користування, однак не 

може оформити свої спадкові права, оскільки на земельну ділянку відсутній 

оригінал правовстановлюючого документа. Пізніше, позивач відмовився від 

цього позову. Які дії суду у зв’язку з відмовою позивача від позову? 

945. Позивач та відповідач дійшли згоди про проведення процедури 

врегулювання спору за участі судді, однак під час його проведення мирного 

врегулювання спору досягнуто не було. Через деякий час сторони знову 

звернулися до суду про проведення процедури врегулювання спору за участі 

судді. Яке рішення має прийняти суд? 

946. В суді розглядається справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 

про стягнення заборгованості по сплаті аліментів, зустрічним позовом 

ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про звільнення від сплати заборгованості. Сторони 

виявили бажання провести врегулювання спору за участю судді. За чиєю 

участю проводяться спільні наради з врегулювання спору за участю судді? 

947. Під час проведення врегулювання спору за участю судді у формі 

спільної наради позивачем було представлено висновок експертизи завданої 

шкоди, спричиненої залиттям квартири як доказ правомірності та 

обґрунтованості розрахунку ціни позову. Оцінивши наданий доказ, суддя 

висловив твердження, що шанси відповідача спростувати цей висновок 

експерта дорівнюють нулю, тому потрібно якнайшвидше мирним шляхом 

вирішити спір, відшкодувавши заявлену суму. Чи правомірні дії судді? 

948. Під час проведення врегулювання спору за участю судді, до 

кімнати в якій має проводитися спільна нарада за участю всіх сторін, їх 

представників та судді зайшов представник телекомпанії «Фортуна» та 

встановив стаціонарну камеру для кінозйомки процесу мирного врегулювання 

спору. Чи правомірні дії журналіста? 

949. Позивач звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2, про 

витребування майна із чужого незаконного володіння. В ході підготовчого 

засідання сторони по справі представник позивача ОСОБА_1 та відповідач 

ОСОБА_2 заявили клопотання про застосування процедури врегулювання 

спору за участю судді. Яке судове рішення має прийняти суддя Херсонського 

міського суду? 

950. Шевченківський районний суд міста Києва розглядає справу за 

позовом публічного акціонерного товариства комерційного банку 

«ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості. В ході 

підготовчого судового засідання, представник відповідача адвокат ОСОБА_2 

заявив клопотання про застосування процедури врегулювання спору за участю 

судді. Інший представник відповідача адвокат ОСОБА_3 та представник 

позивача Вакарина А.С. не заперечували проти клопотання і врегулювання 

спору у такий спосіб. В справі постановлено ухвалу про проведення процедури 

врегулювання спору за участю судді. Чи може бути оскаржена ця ухвала? 

951. Самарський районний суд м. Дніпропетровська розглядав у 

відкритому судовому засіданні спільну заяву сторін про врегулювання спору 



за участю судді у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ майна 

подружжя та визнання права власності на 1/2 частину квартири та за 

зустрічним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1, третя особа без самостійних 

вимог на стороні позивача: ОСОБА_3 про поділ майна подружжя. Яке рішення 

має прийняти суддя? 

952. 22 листопада 2018 року суддя Солом'янського районного суду м. 

Києва Оксюта Т.Г. розглянув в порядку спрощеного позовного провадження 

клопотання відповідача ОСОБА_1 про проведення врегулювання спору за 

участю судді по цивільній справі за позовом ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС- 

СОЛОМ'ЯНКА» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за оплату 

житлово-комунальних послуг. Судом встановлено, що від позивача, у 

встановлений ухвалою судді строк відповіді на відзив не надійшло, так само 

як і не надійшла згода про проведення врегулювання спору за участю судді. 

Яке рішення має прийняти суддя щодо проведення врегулювання спору за 

участю судді? 

953. Ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області 

від 08 січня 2019 року призначено процедуру врегулювання спору між 

позивачем ОСОБА_1 та відповідачем ОСОБА_2 за участю судді Яковлєвої 

Людмили Валеріївни. Провадження у справі зупинено до припинення 

врегулювання спору за участю судді. 31 січня 2019 року від учасників справи 

надійшла заява про припинення врегулювання спору за участі судді та 

поновлення провадження у справі. Що має бути зазначено в ухвалі суду за 

наслідками розгляду цієї заяви? 

954. 11 лютого 2019 року Октябрський районний суд м. Полтави 

ухвалив провести процедуру врегулювання спору за участю судді у справі за 

позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5, Полтавської міської ради, треті 

особи: приватний нотаріус ОСОБА_6 про встановлення факту проживання 

однією сім’єю та усунення від права спадкування. Яке з наведених в ухвалі 

тверджень НЕ відповідає вимогам ЦПК України? 

955. Новоселицький районний суд Чернівецької області розглянувши у 

підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Новоселиця клопотання сторін 

про врегулювання спору за участі судді у цивільній справі за позовом 

ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про усунення перешкод у користуванні земельною 

ділянкою, – ухвалив клопотання сторін про врегулювання спору за участі судді 

задовольнити. Призначити проведення процедури врегулювання спору у 

справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про усунення перешкод у 

користуванні земельною ділянкою, за участю судді Ляху Г.О., протягом 

тридцяти днів з дня постановлення ухвали. Яке з наведених в ухвалі тверджень 

відповідає вимогам ЦПК України? 

956. До Шевченківського районного суду звернувся Петров В з 

позовом про поновлення його на публічній службі, відшкодування заробітку 

за час вимушеного прогулу. Які дії вчиняє місцевий суд, якщо подана позовна 

заява, що не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства? 

957. На адресу місцевого загального суду надійшла позовна заява 

ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про 



відшкодування збитків, завданих внаслідок дій відповідачів як суддів 

Касаційного цивільного суду при розгляді касаційної скарги позивача на 

ухвалу районного та апеляційного судів. Яке рішення стосовно руху справи 

прийме суд? 

958. Позивач ОСОБА_1 як директор ТОВ «МЕДФАРКОМ - СХІД» 

звернувся до Деснянського районного суду м. Києва із позовом до ТОВ 

«МЕДФАРКОМ - СХІД», про припинення юридичної особи, в якому просить 

суд припинити юридичну особу ТОВ «МЕДФАРКОМ - СХІД». В якому 

випадку відповідно до ЦПК суддя відмовляє у відкритті провадження у справі? 

959. Ухвалою суду відкрито загальне позовне провадження у цивільній 

справі за позовом ОСОБА_1, третя особа без самостійних вимог щодо 

предмета спору на стороні позивача: Служба у справах дітей, сім’ї, та молоді 

Могилів-Подільської райдержадміністрації до ОСОБА_2 про усунення 

перешкод у спілкуванні з дитиною та її вихованні та визначення способу 

участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею. В який строк повинно бути 

призначено і проведено підготовче провадження у цій справі? 

960. Позивачка звернулася до суду з позовом про розірвання шлюбу. 

06.12.2019 з Таращанської міської ради Київської області надійшли відомості 

щодо місця проживання відповідача. Ухвалою суду від 09.12.2019 позовну 

заяву залишено без руху. Який строк у разі залишення позовної заяви без руху 

відповідно до ЦПК надається судом позивачу для усунення недоліків? 

961. Кременецький районний суд розглядає цивільну справу за позовом 

ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розірвання шлюбу. Чи можна віднести справи за 

позовами про розірвання шлюбу до малозначних справ відповідно до норм 

ЦПК України? 

962. В суді розглядається цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до 

ОСОБА_3, треті особи: Пустомитівська райдержадміністрація, Личаківська 

районна адміністрація Львівської міської ради про призначення опікуна, 

позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. Чи є обов’язковим в цій 

справі проведення підготовчого засідання? 

963. Позивач звернувся в суд із позовною заявою до відповідача, 

просить зобов’язати Личаківську районну адміністрацію укласти договір 

найму із ОСОБА_3 на квартиру. В справі призначено підготовче засідання. 

Яке з наведених судових рішень не може бути ухвалено суддею за 

результатами проведення підготовчого засідання? 

964. У квітні 2020 року ОСОБА_4 звернулася до суду з позовом до 

ОСОБА_5 про визнання права власності на половину квартири. Судом 

відкрито провадження у цивільній справі. Пізніше ОСОБА_4 вирішила 

змінити позовні вимоги, а саме: визнати право власності на всю квартиру та 

гараж. В якій термін позивач має право змінити позов? 

965. Позовна заява підписана Сторчаєм В. як представником, 

позивачем у позовній заяві вказаний Коваль О. При цьому, до позовної заяви 

долучено копію договору про надання правової допомоги, укладений Ковалем 

О. з Петровим А., а не Сторчаєм В. Вкажіть процесуальні дії судді, які 



наступлять у випадку пред’явлення до суду позовної заяви, яка не відповідає 

вимогам, встановленим у ЦПК України: 

966. У липні 2019 року ОСОБА_1 пред’явив позов до ОСОБА_2 про 

розірвання шлюбу. Яку із цих ухвал постановляє суд у разі, якщо подано позов 

про розірвання шлюбу під час вагітності дружини? 

967. Позивач ОСОБА_4 звернулася в суд із позовом до ОСОБА_1, треті 

особи на стороні відповідача, які не заявляють самостійних вимог щодо 

предмету спору ОСОБА_5, ОСОБА_3 про поділ майна подружжя. У 

підготовчому засіданні сторони подали спільне клопотання про укладення 

мирової угоди та затвердження її судом. Представник третіх осіб та третя 

особа ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечили проти задоволення мирової 

угоди, оскільки вона порушує їх права та охоронювані законом інтереси. Яке 

рішення стосовно мирової угоди має прийняти суд? 

968. У провадженні місцевого загального суду перебуває справа за 

позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 Приватного підприємства «Міські новини», 

ОСОБА_3 товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційне 

агентство «Сайт міста» про захист честі, гідності та ділової репутації. Позивач 

ОСОБА_1 та представник відповідача ОСОБА_2, Приватного підприємства 

«Міські новини», звернулися до суду із заявою про затвердження мирової 

угоди між ними. Відомості про думку відповідача ОСОБА_3 товариства з 

обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Сайт міста» стосовно 

даної мирової угоди відсутні. Чи може суд затвердити таку мирову угоду? 

969. ОСОБА_1 звернулася до суду із позовом про розірвання шлюбу. 

До позовної заяви додані докази (копія паспорта відповідача) на іноземній 

мові без офіційного перекладу українською мовою. Які дії стосовно руху 

справи повинен вчинити суд? 

970. До суду звернулась позивачка із позовною заявою про розірвання 

шлюбу. Під час розгляду справи відповідач заявив клопотання про надання 

строку на примирення, вважаючи, що примирення між ними ще можливе. Суд 

зупинив розгляд справи і призначив подружжю строк для примирення. Який 

строк може призначити суд у такому випадку? 

971. Суддя Барвінківського районного суду Харківської області, 

розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2, третя особа - ОСОБА_3, 

про стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчання, 

постановив ухвалу про відкриття провадження у справі. Крім того, суддя 

зазначив в ухвалі строк, протягом якого відповідач може подати до суду 

заперечення проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного 

провадження. Протягом якого строку відповідач може подати до суду таке 

заперечення? 

972. До Барвінківського районного суду Харківської області надійшла 

позовна заява ОСОБА_1 до фізичної особи підприємця ОСОБА_3 про 

визнання договору оренди земельної ділянки недійсним та застосування 

наслідків недійсності правочину. Ознайомившись з позовною заявою та 

доданими матеріалами, суд дійшов висновку, що позов містить три вимоги 

немайнового і одну майнового характеру. До позовної заяви додано оригінал 



квитанції про сплату судового збору у розмірі 704,80 грн. Яку із ухвал слід 

постановити судді у даному випадку? 

973. В провадженні Автозаводського районного суду м. Кременчука 

перебуває справа за позовною заявою ОСОБА_2 до ПП «Світ косметолога» 

про захист прав інтелектуальної власності. 03.12.2019 року на адресу суду 

надійшло клопотання представника позивача ОСОБА_1 про участь в судовому 

засіданні в режимі відеоконференції, проведення якого просить доручити 

Господарському суду м. Києва. Що є умовою для проведення судового 

засідання в режимі відеоконференції? 

974. Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 

03.09.2019 призначено судово - біологічну експертизу молекулярно- 

генетичного аналізу ДНК та поставлено певне коло питань на вирішення 

експертизи. За результатами проведеної експертизи 25.11.2019 на адресу суду 

надійшов висновок експерта Бориско О.від 21.11.2019 №9/826СЕ-19, в якому 

зазначено: Біологічна спорідненість громадянина ОСОБА_1 відносно 

малолітнього ОСОБА_4 виключається. Коли головуючий роз’яснює експерту 

його права та обов’язки, якщо експертиза призначається під час судового 

розгляду? 

975. За клопотанням представника ОСОБА_2 адвоката Поповича Я.С. 

судом призначено судово-біологічну експертизу, проведення якої доручено 

Львівському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру. Хто 

повідомляє експерту про його права та обов’язки, якщо експерт працює у 

державній експертній установі? 

976. В провадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом 

ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про розірвання шлюбу та зустрічний позов ОСОБА_3 

до ОСОБА_1 про стягнення аліментів. В судовому засіданні ОСОБА_1 заявив, 

що має намір примиритися і просить надати сторонам строк на примирення. 

Відповідачка у первинному позові ОСОБА_3 у судовому засіданні, просить 

суд надати їм строк для примирення протягом чотирьох місяців. На який строк 

суд може призначити подружжю строк для примирення під час розгляду 

справи про розірвання шлюбу? 

977. У відкритому підготовчому засіданні розглядається цивільна 

справа за позовом ОСОБА_1 до Житлово-будівельного кооперативу «Восток», 

ОСОБА_2 про захист честі, гідності та ділової репутації. Представником 

позивача адвокатом Доровим А.О. заявлено клопотання про виклик свідків для 

дачі пояснень з метою встановлення істотних обставин справи і доведення 

позовних вимог. Що зазначається у заяві про виклик свідка? 

978. Ухвалою Близнюківського районного суду Харківської області від 

03.09.2019 року, за письмовим клопотанням позивачки, у справі було 

призначено судову молекулярно-генетичну експертизу. 05.11.2019 року на 

адресу суду директором Харківського НДЕКЦ МВС України було надано 

повідомлення про неможливість проведення експертизи, у зв’язку з тим, що 

09.10.2019 року для відбору порівняльних зразків до центру з`явилася 

Кудрявцева, а Грінченко не з’явився. Станом на 25.10.2019 року зразки 



біологічного матеріалу вказаних осіб до Харківського НДЕКЦ МВС України 

не надходили. Які наслідки ухилення від участі в проведенні експертизи? 

979. Ухвалою суду від 03.10.2019 призначено по цивільній справі № 

552/4324/19 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про виключення відомостей 

про батька з актового запису про народження дитини судово-генетичну 

експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС 

України. До суду надійшло повідомлення від Харківського НДЕКЦ МВС 

України від 17.12.2019 про неможливість проведення експертизи, у зв’язку з 

тим, що ОСОБА_2 для відбору порівняльних зразків до експертної установи 

не з’явилася. Яку ухвалу може постановити суд у разі ухилення відповідача 

від проведення судово-біологічної експертизи? 

980. Розгляд справи за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, з участю 

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на 

стороні відповідача - Шаргородського районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану, - про виключення запису про батька із актового запису 

про народження дитини, здійснюється в підготовчому судовому засіданні у 

відсутності всіх учасників справи. Чи здійснюється фіксування судового 

процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу в цьому 

випадку? 

981. У позовній заяві, з урахуванням уточнення позовних вимог, Алвеш 

Гомеш Бароза душ Сантуш Т.М. просила надати дозвіл на виїзд її 

неповнолітньої дитини за межі України – до Португалії у супроводі матері на 

період із 16 червня по 15 липня 2019 року з метою відпочинку та оздоровлення 

без згоди та супроводу батька. В якому з випадків суд має право зупинити 

провадження у справі? 

982. Позивачка звернулася до суду з позовом, в якому просить 

розірвати шлюб між нею та відповідачем ОСОБА_2, зареєстрований 

30.06.2013 року виконкомом Світанківської сільської ради, актовий запис № 

03. Яким може бути строк, на який зупиняється провадження у цій категорії 

справ? 

983. Ухвалою від 19.08.2019 за клопотанням позивача ОСОБА_1 у 

справі призначено судово-медичну молекулярно генетичну експертизу. 

Відповідно до висновку експертизи, позивач ОСОБА_1 не може бути 

біологічним батьком дитини ОСОБА_3. Які процесуальні дії в цій справі є 

підставою закриття провадження у справі? 

984. Позовну заяву ОСОБА_1 до ТОВ «Ерго-Волинь» про визнання 

припиненими трудових відносин залишено без руху та надано десятиденний 

строк для усунення недоліків. Позивач недоліки не усунув. Судом позовну 

заяву залишено без розгляду. Яким правом наділений позивач, заяву якого 

залишено без розгляду, якщо ним будуть усунуті умови, що були підставою 

для залишення заяви без розгляду? 

985. Малинським районним судом розглядається справа за позовом 

ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ в натурі незавершеного будівництвом 

житлового будинку та майна набутого в шлюбі. Ухвалою суду призначено 



судову будівельно-технічну експертизу. Що є наслідком призначення 

експертизи у справі під час судового розгляду ? 

986. У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя 

Донецької області знаходиться цивільна справа за позовом позовом ОСОБА_1 

до ОСОБА_2 про стягнення аліментів та зустрічним позовом ОСОБА_2 до 

ОСОБА_1, третя особа Центральний районний у місті Маріуполі відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Донецькій області про оспорювання батьківства та 

виключення з актових записів про народження дітей відомостей про 

батьківство. Чи допускається в цій справі зупинення провадження? 

987. 20.12.2019 року ухвалою судді заяву залишено без руху та 

позивачу надано п’ятиденний строк з дня отримання даної ухвали для 

усунення недоліків. 26.12.2019 року відповідачем ОСОБА_3 подано заяву на 

виконання вимог зазначених в ухвалі від 20.12.2019 року, однак усунуто лише 

вимоги в частині сплати судового збору, щодо інших вимог то такі не 

виконано. Суд ухвалив повернути позовну заяву позивачу. Яке право має 

особа, заяву якої залишено без розгляду, після усунення недоліків цієї заяви? 

988. 18.01.2019 року позивач ОСОБА_3 звернувся до Білоцерківського 

міськрайонного суду Київської області суду з позовом до ОСОБА_2 про захист 

честі та гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди. 

26.11.2019 року ні позивач ОСОБА_3, ні його представник ОСОБА_5 , 

повторно в судове засідання не з’явились. Які дії відповідно до ЦПК 

вчиняються судом у разі повторної неявки в судове засідання позивача, 

повідомленого належним чином, якщо від нього не надійшла заява про розгляд 

справи за його відсутності? 

989. Під час розгляду справи за позовом «ПРИВАТБАНКу» до 

ОСОБА_1 про стягнення заборгованості з’ясовано, що позов пред’явлено до 

померлої особи. За якої з перелічених підстав суд першої інстанції своєю 

ухвалою закриває провадження у цивільній справі? 

990. Колегія суддів судової палати у цивільних справах Дніпровського 

апеляційного суду, розглянувши апеляційну скаргу на ухвалу Балінського 

районного суду м. Дніпропетровська, апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишила 

без задоволення, а оскаржувану ухвалу без змін. Який вид судового рішення 

винесе Дніпровський апеляційний суд? 

991. Верховний Суд, розглянувши апеляційну скаргу ОСОБА_4 на 

ухвалу Апеляційного суду Вінницької області у справі про скасування 

рішення Постійно діючого третейського суду, апеляційну скаргу ОСОБА_4 

залишив без задоволення, а оскаржувану ухвалу без змін. Який вид судового 

рішення винесе Верховний Суд? 

992. Апеляційний суд Запорізької області задовольнив заяву ОСОБА_3 

про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського 

суду. Який вид судового рішення винесе Апеляційний суд Запорізької області? 

993. При розгляді справи в апеляційній інстанції надійшла заява від 

позивача про те, що секретар судового засідання у суді першої інстанції 

перебуває у близьких стосунках з представником відповідача, що 



підтверджується відповідними фотознімками, розміщеними в соціальній 

мережі, копії яких надані до матеріалів справи. Яке рішення прийме суд? 

994. У провадженні місцевого загального суду знаходиться справа за 

позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про розірвання шлюбу та зустрічний позов 

ОСОБА_3 до ОСОБА_1 про визначення місця проживання дітей. ОСОБА_3 в 

судовому засіданні позов в частині позовних вимог про розірвання шлюбу 

визнав та просить його задовольнити. Чи може суд винести рішення в частині 

вимоги щодо розірвання шлюбу та продовжити провадження у справі в 

частині вимоги про визначення місця проживання дітей? 

995. В судовому засіданні адвокат висловлював образливі слова на 

адресу протилежної сторони. Яким чином суд може прореагувати у випадку 

зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, 

неналежного виконання професійних обов’язків або іншого порушення 

законодавства адвокатом? 

996. У судовому рішенні суддя вказав, що вимоги позивача будуть 

частково задоволені за умови настання певних юридичних фактів. Що б Ви 

порадили позивачеві зазначити з цього приводу у апеляції? 

997. 07.08.2019 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до 

ОСОБА_2 про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та визначення 

способу участі у вихованні, спілкуванні з неповнолітніми дітьми.9.09.2019 

року ОСОБА_2 звернулася до Фастівського міськрайонного суду Київської 

області із зустрічною позовною заявою до ОСОБА_1, треті особи: Макарівська 

районна державна адміністрація Київської області, Служба у справах дітей та 

сім`ї Макарівської райдержадміністрації про встановлення способу та порядку 

участі батька у вихованні та спілкуванні з дітьми. Служба у справах дітей та 

сім`ї Макарівської райдержадміністрації подала позов до ОСОБА_1 та 

ОСОБА_2 про позбавлення обох батьківських прав. Що повинно бути вказано 

у судовому рішенні, якщо в одному провадженні розглядалися первісний і 

зустрічний позови, а також позов третьої особи з самостійними вимогами? 

998. Мостиський районний суд Львівської області розглянув у 

відкритому судовому засіданні в залі суду м. Мостиська цивільну справу за 

позовом ОСОБА_1 та ОСОБА_3 до ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, третя 

особа - приватний нотаріус Мостиського районного нотаріального округу 

Яксманицький Р.С., про визнання права власності в порядку спадкування та за 

зустрічним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та 

ОСОБА_5, третя особа - приватний нотаріус Мостиського районного 

нотаріального округу Яксманицький Р. С., про визнання права 

власності.Ухвалюючи рішення на користь кількох позивачів, що повинен 

зазначити суд? 

999. Відповідач дочекався завершення судового засідання, в якому 

було проголошено рішення по його справі, і спробував переконати суддю 

внести зміни у текст рішення. З якою нормою ЦПК суддя Д. повинен 

ознайомити Ш. в такому випадку? 

1000. Заочним рішенням Барвінківського районного суду Харківської 

області стягнуто із ОСОБА_2 на користь Акціонерного товариства ОСОБА_1 



заборгованість за договором в сумі 2324 грн. Однак, в даному рішенні в 2 

абзаці резолютивної частини допущено описку – невірно вказана адреса місця 

проживання відповідача. На підставі викладеного, суд приходить до висновку 

щодо наявності підстав для виправлення описки в рішенні суду, яка була 

допущена технічно та є очевидною. Як суд може виправити допущені в 

заочному рішенні описки чи арифметичні помилки? 

1001. Позивач звернувся до суду із позовом про стягнення з відповідача 

заборгованості за договором кредиту в сумі 43213,55 гривень. Представник 

позивач у судове засідання не з’явився, проте подав до суду заяву з проханням 

справу розглянути у його відсутності, позов підтримує в повному обсязі та не 

заперечує проти ухвалення заочного рішення. Відповідач в судове засідання 

не з’явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду 

справи. Суд, дослідивши письмові докази по справі вважає, що позовні вимоги 

підлягають задоволенню шляхом ухвалення заочного рішення. Який 

процесуальний порядок перегляду даного заочного рішення? 

1002. Позивач АТ КБ «ПриватБанк», звернувся до суду з вимогою про 

стягнення з ОСОБА_1 заборгованості за договором. Представник позивача 

подав до суду письмове клопотання про розгляд справи без його участі, 

позовні вимоги підтримує в повному обсязі та просить суд такі задовольнити. 

Відповідач в судове засідання не з’явився, повідомлений про час та місце 

розгляду справи належним чином. Відтак, суд провів заочний розгляд справи 

на підставі наявних у ній доказів та ухвалив заочне рішення. Яка специфічна 

ознака заочного рішення? 

1003. 27.12.2019 року до суду надійшла заява ОСОБА_1 про перегляд 

заочного рішення суду від 20.09.2007 року у цивільній справі № 2-73/2007 за 

позовом «Банк «Фінанси та Кредит» до ОСОБА_1 про стягнення 

заборгованості за кредитним договором. Яка підстава скасування заочного 

рішення? 

1004. 20.11.2019 року ухвалено заочне рішення про розірвання шлюбу 

ОСОБА_1 з ОСОБА_2. Відповідач не був присутнім в судовому засіданні, так 

як не був повідомлений про день та час розгляду справи, а неотримання ним 

судової повістки позбавило його права подати докази до суду, надати власні 

пояснення по справі. Протягом якого строку подається заява про перегляд 

заочного рішення? 

1005. В яких випадках може бути видано судовий наказ в цивільному 

судочинстві? 

1006. Як ще по-іншому називають наказне провадження в цивільному 

процесі? 

1007. Яке визначення судового наказу в цивільному судочинстві є 

вірним? 

1008. Як суд може повідомляти боржника про видачу судового наказу в 

цивільному судочинстві? 

1009. Який день є днем отримання боржником копії судового наказу в 

цивільному судочинстві? 



1010. Чого не має права суд здійснити за результатами розгляду заяви 

про скасування судового наказу в цивільному судочинстві? 

1011. Що є основним завданням наказного провадження в цивільному 

судочинстві? 

1012. Якому принципу цивільного процесуального права відповідають 

загальні правила порушення наказного провадження? 

1013. Коли судовий наказ, виданий на заяви про стягнення аліментів, 

набирає законної сили? 

1014. Якої стадії немає у процедурі видачі судового наказу в цивільному 

судочинстві? 

1015. Який із інститутів позовного провадження може застосовуватись 

в наказному провадженні в цивільному судочинстві? 

1016. Хто із перелічених суб’єктів НЕ може звернутися до суду із заявою 

про видачу судового наказу в цивільному судочинстві? 

1017. Ким НЕ може бути подана заява про скасування судового наказу в 

цивільному судочинстві? 

1018. У яких випадках суд постановляє ухвалу про залишення заяви без 

руху у справі наказного провадження в цивільному судочинстві? 

1019. У якому з випадків суддя відмовляє у видачі судового наказу в 

цивільному судочинстві? 

1020. Яка із особливостей, стосовно характеру провадження, 

притаманна наказному провадженню в цивільному судочинстві? 

1021. Яка мета наказного провадження в цивільному судочинстві? 

1022. Яка із особливостей НЕ притаманна наказному провадженню в 

цивільному судочинстві? 

1023. Хто є заявником у справах наказного провадження в цивільному 

судочинстві? 

1024. Хто є боржником у справах наказного провадження в цивільному 

судочинстві? 

1025. Що є об’єктом судового захисту у справах наказного провадження 

в цивільному судочинстві? 

1026. Який процесуальний документ подасть до суду прокурор, 
порушуючи наказне провадження в цивільному судочинстві? 

1027. Хто із перелічених суб’єктів є заявником у справі про видачу 

судового наказу про стягнення аліментів на дитину в цивільному 

судочинстві? 

1028. Хто із перелічених суб’єктів є заявником у справі про видачу 

судового наказу про стягнення заборгованості за оплату житлово- 

комунальних послуг в цивільному судочинстві? 

1029. Хто із перелічених суб’єктів є заявником у справі про видачу 

судового наказу про стягнення нарахованої, але не виплаченої суми заробітної 

плати в цивільному судочинстві? 

1030. Хто із перелічених суб’єктів є заявником у справі про видачу 

судового наказу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача 

в цивільному судочинстві? 



1031. Правила якої підсудності застосовуються до заяви прокурора про 

видачу судового наказу, що подається до суду першої інстанції в цивільному 

судочинстві? 

1032. Який акт видає суд першої інстанції за наслідками розгляду заяви 

прокурора про видачу судового наказу в цивільному судочинстві? 

1033. Яке з положень щодо наказного провадження відповідає нормам 

ЦПК в цивільному судочинстві? 

1034. Визначте законодавче положення щодо наказного провадження, 

що відповідає нормам ЦПК України: 

1035. Яке з положень щодо відмови у видачі судового наказу відповідає 

нормам ЦПК України? 

1036. Яке з положень щодо порядку розгляду заяви про видачу судового 

наказу відповідає нормам ЦПК України? 

1037. В якому випадку судовий наказ НЕ може бути видано в 

цивільному судочинстві? 

1038. Вкажіть ознаку притаманну наказному провадженню в цивільному 

судочинстві: 

1039. Вкажіть засіб доказування в цивільному судочинстві при розгляді 

суддею заяви про видачу судового наказу: 

1040. Назвіть стадію наказного провадження в цивільному судочинстві: 

1041. Які процесуальні дії судді, якщо вимога про стягнення аліментів у 

порядку наказного провадження пов'язана із встановленням чи оспорюванням 

батьківства (материнства)? 

1042. Які процесуальні дії суду, якщо за результатами розгляду 

отриманих судом відомостей про місцезнаходження боржника-юридичної 

особи або фізичної особи-підприємця буде встановлено, що заява про видачу 

судового наказу не підсудна цьому суду? 

1043. Виберіть ознаку, яка притаманна судовому наказу в цивільному 

судочинстві 

1044. В чому особливості «подвійності» судового наказу в цивільному 

судочинстві? 

1045. ЛМКП «Львівтеплоенерго» звернулося до суду із заявою про 

видачу судового наказу про стягнення з ОСОБА_1 боргу за послуги 

централізованого опалення за період з 01 вересня 2015 року по 31 грудня 

2018 року. Суд встановив, що ЛМКП «Львівтеплоенерго» звернулося до суду 

з вимогою про стягнення заборгованості за період, що перевищує визначений 

Цивільним кодексом України строк позовної давності. Яку із цих ухвал 

постановить суд у даному випадку? 

1046. Ковальчук Я.С. звернулась до Шевченківського районного суду 

міста Чернівці із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів 

із Ковальчук Є.В. У заяві вказує, що вона з Ковальчук Є.В. уклали шлюб. У 

шлюбі у них народився син 28.07.2016 р.н. З чоловіком подружні стосунки 

припинила і боржник з нею та сином не проживає. Батько сина матеріальної 

допомоги на утримання дитини не надає, тому вона вимушена поставити 



питання про стягнення аліментів в судовому порядку. У який строк суддя 

видає судовий наказ? 

1047. Суддя, розглянувши заяву Семенюк А.Д. про видачу судового 

наказу про стягнення аліментів на дитину з Семенюк О.Ю., встановив, що 

боржником у заяві про видачу судового наказу вказана фізична особа, яка не 

має статусу підприємця, тому суд звернувся до відповідного органу 

реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання 

інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце 

проживання фізичної особи – боржника. Згідно наданих суду Відділом 

квартирного обліку приватизації житла та ведення реєстру територіальної 

громади відомостей про зареєстроване місце проживання боржника 

встановлено, що Семенюк О.Ю. знятий з реєстрації за адресою, яка вказана в 

заяві. Які процесуальні дії суду у разі якщо отримана судом інформація не 

дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку 

місце проживання фізичної особи – боржника? 

1048. Громадянин К. звернувся в суд із заявою про видачу судового 

наказу з вимогою про поновлення на роботі та стягнення нарахованої, але не 

виплаченої суми заробітної плати. Суддя постановив ухвалу про відмову у 

прийнятті заяви лише в частині вимог, що стосуються поновлення на роботі, 

а по іншій - видав судовий наказ. Чи правильні дії суду? 

1049. 09 січня 2019 року суддя Ніжинського міськрайонного суду, 

розглянувши заяву Комунального підприємства Ніжинське управління 

водопровідно-каналізаційного господарства про видачу судового наказу про 

стягнення в солідарному порядку із Ковалюк О.П., Ковалюк І.Р. 

заборгованості за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення, 

видав судовий наказ. На наступний день суд надіслав його копію боржникам 

рекомендованим листом. Боржники, отримавши судовий наказ, вирішили 

подати заяву про його скасування. До якого суду боржники повинні подати 

заяву про скасування судового наказу? 

1050. ТОВ «Хмельницькгаз збут» звернулося в суд із заявою про 

видачу судового наказу, згідно якої просить стягнути з Кулик А.Я., 

заборгованість за спожитий природний газ в сумі 1074,48 грн. та сплачений 

судовий збір в сумі 192,10 грн. На виконання вимог процесуального 

законодавства судом було направлено запит до відповідного органу 

реєстрації місця перебування та місця проживання особи, а саме до 

Ставищанського старостинського округу Білогірського району Хмельницької 

області. З якою метою суддя звертається до відповідного органу реєстрації 

місця перебування та місця проживання особи у наказному провадженні? 

1051. Суддя Іллічівського міського суду, розглянувши заяву про видачу 

судового наказу Щербакова О.В. до Державного підприємства 

«Чорноморсько-Азовського виробничо-експлуатаційне управління морських 

шляхів» про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові 

заробітної плати в розмірі 9 660,00 грн. видав судовий наказ, яким наказав 

стягнути з боржника на користь Щербакова О.В. заборгованість по 

нарахованій, але не виплаченій заробітній платі за період з 01 листопада 2018 



року по 31 грудня 2018 року включно у розмірі 9 660,00 грн. У скількох 

примірниках складається судовий наказ? 

1052. Суддя Іллічівського міського суду, розглянувши заяву Олексюк 

Ю.І. про видачу судового наказу про стягнення з Олексюк Є.Д. аліментів на 

утримання неповнолітніх дітей в розмірі 1/3 частини всіх видів заробітку 

(доходів), але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину 

відповідного віку, щомісяця, до досягнення дітей повноліття, видав судовий 

наказ. Не пізніше наступного дня суд надіслав його копію рекомендованим 

листом боржникові. Що надсилається боржникові одночасно з копією 

судового наказу? 
1053. Суддя Біляївського районного суду, розглянувши заяву ТОВ 

«Одесагаз-Постачання», про видачу судового наказу про стягнення з 

Антонюк І.Е., заборгованості за оплату послуг із газопостачання у розмірі 

20410,11 грн. та судового збору у розмірі 192,10 грн., видав судовий наказ. 

Отримавши копію судового наказу, боржник, через свого представника, 

вирішив подати до суду заяву про його скасування. Який документ додається 

до заяви про скасування судового наказу, якщо вона подається 

представником боржника? 

1054. 15 січня 2019 року Ковальчук А.П. вирішила подати до суду 

заяву до Державного підприємства «Нігинський кар'єр» про видачу судового 

наказу про стягнення нарахованої, але не виплаченої суми заробітної плати, 

відповідно до ст. 161-164, 167-169 ЦПК України, ст.24 Закону України «Про 

оплату праці». До якого суду подається заява про видачу судового наказу? 

1055. 30.05.2019 року Настюк В.М. подала до Кам'янець-Подільського 

міськрайонного суду заяву про видачу судового наказу про стягнення 

аліментів на утримання неповнолітньої дитини з Настюк В.М., відповідно до 

ст. ст. 180-184 СК України, ст.ст. 167, 168 170-172 ЦПК України. Разом із 

заявою заявниця подала до суду ряд документів. Від чого залежать 

документи, які додаються до заяви про видачу судового наказу? 

1056. Суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, 

розглянувши заяву Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» в особі 

Кам'янець-Подільського району електричних мереж про видачу судового 

наказу та стягнення заборгованості за спожиту електроенергію в сумі 1094 

грн. 66 коп. з Філіпчук М.М., - видав судовий наказ, який надіслав 

боржникові. У строк, встановлений в законодавстві судовий наказ набрав 

законної сили та був пред'явлений до виконання. За правилами якого 

законодавства судовий наказ підлягає виконанню? 

1057. Суддя Бобровицького районного суду розглянув заяву 

Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації 

«Чернігівгаз» про видачу судового наказу про стягнення з Липчук Е.В. 

вартості необлікованого (донарахованого) об`єму природного газу. Як 

вбачається із заяви, ПАТ «Чернігівгаз» просить стягнути із Липчук Е.В. не 

заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг, а вартість 

необлікованого (донарахованого) об`єму природного газу за період з 

02.07.2017 року по 31.12.2017 року, яка була розрахована за цінами закупівлі 



природного газу. Тобто, заявником заявлено вимогу, яка не відповідає 

вимогам ЦПК. Які дії суду в разі якщо заявлено вимогу, не передбачену в 

переліку вимог, за якими може бути видано судовий наказ? 

1058. До Бахмацького районного суду Чернігівської області надійшла 

заява комунального підприємства «Бахмач-водсервіс» про видачу судового 

наказу про стягнення з Гальчук І.В. заборгованості за спожиті послуги з 

водопостачання та водовідведення в розмірі 2880 гривень 46 копійок. 

Прийнявши належно оформлену заяву, суд протягом п’яти днів з дня її 

надходження, видав судовий наказ. Який склад суду бере участь під час 

видачі судового наказу у наказному провадженні? 

1059. Назаренко І.Б. подала до Вижницького районного суду, заяву про 

видачу судового наказу про стягнення з Назаренко А.В., аліментів на 

утримання неповнолітньої дитини Назаренко Р.А., 15.06.2016 р.н. в розмірі 

1/4 частки його заробітку (доходу) щомісячно, але не менше 50 відсотків 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з дня 

подачі заяви, і до досягнення дитиною повноліття. Одночасно Назаренко І.Б. 

подала заяву в електронній формі до боржника. Який порядок подачі 

процесуальних документів визначає ЦПК, якщо заяву подано в електронній 

формі до боржника, який має зареєстровану офіційну електронну адресу? 
1060. Суддя Кіцманського районного суду, розглянувши заяву ТОВ 

«ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ», про видачу судового наказу за вимогою про 

стягнення заборгованості в сумі 8678,74 гривень з Кушнір В.С., видав 

судовий наказ. На наступний день суд надіслав його копію боржникові. Який 

варіант надіслання боржникові копії судового наказу НЕ передбачено в 

ЦПК? 
1061. Суддя Кіцманського районного суду, розглянувши заяву МКП 

«Чернівцітеплокомуненерго», про видачу судового наказу за вимогою про 

стягнення заборгованості в сумі 15384,92 гривень з Копчар А.Я., видав 

судовий наказ. На наступний день суд надіслав його копію боржникові на 

його офіційну електронну адресу. Яке з положень, щодо надіслання 

боржникові копії судового наказу, відповідає нормам ЦПК України? 

1062. 08 січня 2019 року Суддя Шевченківського районного суду 

м.Чернівці, розглянувши заяву ТОВ «Чернівцігаз Збут» про видачу судового 

наказу про стягнення з Микитюк Р.В. заборгованості за природний газ, видав 

судовий наказ, який на наступний день надіслав боржникові на його офіційну 

електронну адресу. В якому порядку відповідно до ЦПК проводиться видача 

судового наказу? 

1063. Долинське виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства, подало до Болехівського міського суду Івано-Франківської 

області заяву про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за 

водопостачання з Шевчук О.А. За якими правилами підсудності подається 

заява про видачу судового наказу до суду першої інстанції? 

1064. Суддя Березнівського районного суду, розглянувши заяву 

Гаврилюк В.Я. про видачу судового наказу про стягнення аліментів, наказав 

стягнути із Гаврилюк О.С. на користь Гаврилюк В.Я. аліменти на утримання 



дитини: сина – Гаврилюк Е.О., в розмірі однієї чверті заробітку (доходу) 

платника аліментів, але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини 

відповідного віку щомісячно, починаючи із 06 травня 2019 року до 

досягнення дитиною повноліття. Стягнути із Гаврилюк О.С. в дохід держави 

судовий збір в сумі 192 (сто дев’яносто два) грн. 10 коп. Які особливості 

притаманні такому судовому наказу? 
1065. Як називаються учасники у справах окремого провадження? 

1066. Що є способами захисту прав та інтересів в окремому 

провадженні? 

1067. Про яку відповідальність попереджаються перекладач та експерт 

у справах окремого провадження? 

1068. Яка із справ окремого провадження розглядається судом у складі 

одного судді і двох присяжних? 

1069. Яка із особливостей відрізняє окреме провадження від позовного 

провадження? 
1070. Яка головна мета окремого провадженняв цивільному процесі? 

1071. Що є об’єктами судового захисту в справах окремого 

провадження? 
1072. Яким документом порушується окреме провадження? 

1073. Який із реквізитів має обов'язково бути зазначений у заяві у 

справах окремого провадження? 

1074. Що може здійснити суд в порядку окремого провадження за 

власною ініціативою з метою з’ясування обставин справи? 

1075. Якої із перелічених стадій немає під час розгляду справ окремого 

провадження? 
1076. Хто є заявником у справах окремого провадження? 

1077. Хто іменується заінтересованими особами у справах окремого 

провадження? 
1078. Який із інститутів притаманний окремому провадженню? 

1079. Хто із перелічених органів та осіб НЕ можуть бути віднесені до 

заінтересованих осіб у справах окремого провадження? 

1080. За правилами якого виду провадження відбувається розгляд та 

вирішення справ окремого провадження? 
1081. Ким є заявники та заінтересовані особи у справах окремого 

провадження? 
1082. Ким є свідок у справах окремого провадження? 

1083. Який засіб доказування не притаманний справам окремого 

провадження? 

1084. Як називається інститут в цивільному судочинстві, який суд може 

застосовувати у справах окремого провадження, в разі необхідності збирання 

доказів за межами його територіальної підсудності? 

1085. Чи може бути застосовано інститут забезпечення позову у справах 

окремого провадження? 

1086. Хто може звернутися в суд із заявою про встановлення факту 

народження особи на тимчасово окупованій території України? 



1087. Хто із суб’єктів вправі подати заяву про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи? 

1088. Хто наділяється правом подати в суд заяву про визнання фізичної 

особи недієздатною? 

1089. Участь яких органів у справі про надання неповнолітній особі 

повної цивільної дієздатності є обов’язковою? 

1090. Який документ подають до суду органи опіки і піклування у 

справах про усиновлення? 

1091. Хто виступає заінтересованою особою у справі про усиновлення, 

в разі якщо провадження відкрито за заявами іноземних громадян? 

1092. Який із цих юридичних фактів судовому розгляду в окремому 

провадженні не підлягає? 

1093. Ухвалою якого суду визначається підсудність справ за заявою 

громадянина України, який проживає за її межами у справі про встановлення 

факту, що має юридичне значення? 

1094. За яких обставин відбувається встановлення факту народження 

особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної 

реєстрації актів цивільного стану факту народження? 

1095. У яких випадках відбувається встановлення факту належності 

правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по-батькові, місце і час 

народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім’ям, по-батькові, 

прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про 

народження або в паспорті? 

1096. Яку із цих ухвал постановляє суд в разі, якщо особа ухиляється від 

проходження судово-психіатричної експертизи у справах окремого 

провадження? 

1097. На кого покладається сплата судових витрат у справі про визнання 

фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи? 

1098. Куди надсилається рішення суду про надання неповнолітній особі 

повної цивільної дієздатності? 
1099. Яка особливість розгляду справ про усиновлення? 

1100. Коли усиновлення вважається здійсненим? 

1101. Які документи додаються до заяви громадян України про 

усиновлення дитини, яка є громадянином іншої держави? 

1102. Яка особливість резолютивної частини судового рішення у справі 

про встановлення фактів, що мають юридичне значення? 

1103. Які процесуальні дії суду, якщо із заяви про встановлення факту, 

що має юридичне значення, вбачається спір про право? 

1104. Який із реквізитів не зазначається у заяві про встановлення факту, 

що має юридичне значення? 

1105. Як визначається підсудність справ про обмеження цивільної 

дієздатності чи визнання недієздатним громадянина України, який проживає 

за її межами? 



1106. До якого суду НЕ подається заява про визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою або оголошення її померлою? 

1107. Хто виступає заінтересованими особами у справі окремого 

провадження про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності? 

1108. Які обставини зазначається у заяві про обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи? 

1109. Як розглядається судом справа про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, чи визнання фізичної особи недієздатною? 

1110. Куди надсилається рішення суду про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, чи визнання фізичної особи недієздатною? 

1111. Яким органом подається до суду заява про передачу безхазяйної 

нерухомої речі у комунальну власність? 

1112. Кого закон наділяє правом звернення до суду із вимогою про 

визнання спадщини відумерлою? 

1113. До якого суду подається заява про визнання спадщини 

відумерлою? 

1114. За правилами якого виду підсудності подається заява про передачу 

безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність? 

1115. Які дії вчиняє суд, якщо у справі про визнання особи недієздатною 

буде встановлено, що заявник у справі діяв недобросовісно без достатньої для 

цього підстави? 

1116. Рішенням якого органу скасовується рішення суду про визнання 

особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою, якщо така особа 

з’явиться? 

1117. Які дії вчиняє суд ухвалюючи рішення про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи недієздатною? 

1118. Чию участь при розгляді справи про надання неповнолітній особі 
повної цивільної дієздатності ЦПК України визначає обов’язковою? 

1119. Чи можливо відкликати заяву про усиновлення після ухвалення 

рішення про усиновлення? 

1120. В який суд слід подати заяву особі, яка втратила цінний папір на 

пред’явника про визнання його недійсним і про відновлення її прав на 

втрачений цінний папір? 

1121. Де здійснюється публікація про виклик держателя втраченого 
цінного папера на пред’явника до суду? 

1122. Протягом якого строку та за наявності якої умови відбувається 

призначення судом справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на 

пред’явника та векселі до розгляду? 

1123. Які дії вчиняє суд якщо заявником у визначений законом строк не 

пред’явлено позов до держателя втраченого цінного папера на пред’явника або 

векселя? 

1124. Які відомості не зазначаються у змісті заяви про передачу 

безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади? 



1125. Яку з обставин не встановлює суд при ухваленні судового рішення 

у справі окремого провадження про передачу безхазяйної нерухомої речі у 

комунальну власність? 

1126. Хто із перелічених осіб наділяється правом на звернення до суду 

із заявою про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку? 

1127. Протягом якого строку психіатричний заклад направляє до суду 
заяву про госпіталізацію особи у примусовому порядку? 

1128. Участь яких осіб є обов’язковою при розгляді справи про 

примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу? 

1129. Яка особливість притаманна судовому рішенню у справі про 

примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу? 

1130. Які вимоги пред’являються до заяви про примусову госпіталізацію 

до протитуберкульозного закладу? 

1131. Хто із зазначених суб’єктів не наділяється правом подати в суд 

заяву про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю? 

1132. Який строк апеляційного оскарження рішення суду про розкриття 

банками інформації, яка містить банківську таємницю? 

1133. Які процесуальні особливості розгляду судом справи про 

розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю? 

1134. Хто є заінтересованими особами у справі про розкриття банками 

інформації, яка містить банківську таємницю? 

1135. Що передусім повинно зазначатись у заяві про надання особі 

психіатричної допомоги у примусовому порядку? 

1136. Як може відбуватись участь у справі особи, щодо якої вирішується 

судом питання про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку? 

1137. Що додається до заяви про примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу? 

1138. Які дії суду, якщо під час судового розгляду буде встановлено, що 

заявник вимагає розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, 

щодо юридичної або фізичної особи без підстав та повноважень, визначених 

законом? 

1139. Які процесуальні дії суду якщо під час розгляду справи буде 

встановлено, що заява про розкриття банком інформації, яка містить 

банківську таємницю ґрунтується на спорі? 

1140. Яка особливість характерна для рішення суду у справі про 

розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю? 

1141. Які процесуальні дії суду, якщо під час судового розгляду буде 

встановлено, що заявник вимагає розкрити інформацію, яка містить 

банківську таємницю, без підстав та повноважень? 

1142. Хто подає до суду заяву про надання фізичній особі амбулаторної 

психіатричної допомоги у примусовому порядку? 

1143. Хто має право подати позов про визнання необґрунтованими 

активів та їх витребування? 

1144. Хто виступає суб'єктом звернення із заявою про обмеження 

фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх? 



1145. Олексюк І.Ю. звернулася до суду із заявою про встановлення 

факту належності правовстановлюючого документу, мотивуючи свої вимоги 

тим, що вона у 2002 році отримала державний акт на право приватної власності 

на земельну ділянку, призначену для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. В даний час вона має намір укласти 

новий договір оренди земельної ділянки з СТОВ "Суворовське", однак укласти 

даний договір не має можливості через наявність розбіжностей у написанні її 

прізвища та по батькові у документах. В зв'язку з даними обставинами вона 

змушена звернутися до суду з даною заявою. Суд прийняв дану заяву та 

розглянув справу у порядку окремого провадження. Який із принципів 

цивільного процесуального права НЕ буде реалізуватись під час розгляду та 

вирішення справ окремого провадження? 

1146. Літовченко К.Б., в інтересах неповнолітнього – Літовченко М.К., 

звернувся до суду з заявою про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, 

мотивуючи свої вимоги тим, що з 2002 року він став проживати однією сім`єю 

без реєстрації шлюбу із Феник І.Є., 08.09.1985 р.н. В жовтні 2007 року Феник 

І.Є., залишила заявника з сином і зникла. Куди саме вона поїхала йому не 

відомо. Після зникнення, вона жодного разу не приїздила та не телефонувала. 

Син залишився проживати з заявником, який з того часу здійснює його 

утриманням та виховання. Заявник намагався знайти Феник І.Є., однак його 

пошуки результатів не дали. Заслухавши заявника, свідків, дослідивши 

матеріали справи, вивчивши та оцінивши докази по справі та співставивши їх 

у відповідності до норм чинного законодавства, суд ухвалив рішення, яким 

задовольнив вимоги заявника. Яка із вимог відрізняє судове рішення у справах 

окремого провадження від рішення у позовному провадженні? 

1147. Заявник звернулася в суд з заявою про встановлення факту 

належності правовстановлюючого документу, заінтересована особа 

Бужанівська сільська рада Горохівського району Волинської області. Свою 

заяву мотивує тим, що вона є власником земельної ділянки згідно з державним 

актом на право приватної власності на землю серії ІІ-ВЛ №006355 від 29 

лютого 2000 року. На даний час має намір присвоїти кадастровий номер для 

вказаної земельної ділянки, однак не може цього зробити через допущену 

помилку в вищевказаному державному акті. Зокрема, при його оформленні 

ім’я заявниці помилково зазначили «Люба», хоча правильно має бути 

«Любов», що підтверджується відповідними документами. Зазначена помилка 

і є перешкодою в подальшій реєстрації даної земельної ділянки. Чого НЕ 

містить заява у справах окремого провадження? 

1148. Горохівський районний суд Волинської області розглянув у 

відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за заявою Зайчук 

В.О. про встановлення факту родинних відносин, заінтересована особа 

Ватинська сільська рада. Заявник звернувся в суд з заявою, в якій просить 

встановити факт, що Рурак Д.О., який помер 23 березня 2014 року є її дідом. 

Після його смерті залишилося спадкове майно, яке заявниця має намір 

успадкувати. Остання є спадкоємцем майна померлого діда за заповітом, 

однак в неї відсутні документи, які б підтверджували родинні відносини з 



покійним дідом, що і є перешкодою в подальшому оформленні спадщини. З 

огляду на це, просить встановити вищевказаний факт. Від чого залежить 

визначення кола заінтересованих осіб у справах окремого провадження? 

1149. Андрушівський районний суд Житомирської області розглянув у 

відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою Тулик І.С., 

заінтересована особа Андрушівське об`єднане управління Пенсійного фонду 

України в Житомирській області, про встановлення факту належності 

правовстановлюючих документів. Заявник звернувся до суду з заявою, в якій 

зазначає, що він, досягнувши пенсійного віку та відповідного стажу, має намір 

вийти на пенсію за віком. Для призначення пенсії йому необхідно надати до 

об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області 

всі наявні документи, що підтверджують його трудову діяльність, це зокрема, 

трудова книжка, диплом та архівні довідки. Однак, він не в змозі це зробити, 

так як є відповідні перешкоди. Встановлення даного факту для заявника має 

юридичне значення та впливатиме на його право при оформленні ним пенсії. 

Який характер має інтерес заінтересованих осіб у справах окремого 

провадження? 

1150. Андрушівський районний суд Житомирської області розглянув у 

відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою Апостолюк Н.О., 

заінтересована особа: Андрушівське об’єднане Управління Пенсійного Фонду 

України в Житомирській області про встановлення факту, що має юридичне 

значення. Заявник звернувся до суду із заявою в якій зазначив, що він 

звернувся до Андрушівського об’єднаного Управління Пенсійного Фонду 

України в Житомирській області за призначенням пенсії по вислузі років. За 

чиєю ініціативою НЕ вступають у процес заінтересовані особи у справах 

окремого провадження? 

1151. Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області 

розглянув цивільну справу за заявою громадян Сполучених Штатів Америки: 

1) Кінг І.Ю., 2) Кінг Д.О. про усиновлення неповнолітньої Арбузової К.О., 

заінтересовані особи: 1) Міністерство соціальної політики України, 2) 

Бердичівська районна державна адміністрація Житомирської області, 

представником якого є Артемчук П.Н., 3) Комунальний навчальний заклад 

«Бердичівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Житомирської 

обласної ради, представником якого є Ріжко Р.Е. Яка особливість характеризує 

заінтересованих осіб у справах окремого провадження? 

1152. Зайшлюк Г.Я. вирішила звернутись до суду із заявою про надання 

права на шлюб. Заявниця на час звернення із заявою не досягла повноліття. 

Познайомилась із Павленком В.В. і у них склалися теплі і щирі стосунки, вони 

мають взаємні міцні почуття любові та поваги один до одного. Павленком В.В. 

є біологічним батьком їх майбутньої дитини. Він працює та здатен матеріально 

забезпечити смію. Однак, при зверненні Зайшлюк Г.Я. до відділу РАЦСу, щоб 

подати заяву про реєстрацію шлюбу, їй було роз’яснено, що оскільки вона не 

досягла віку, з якого можна зареєструвати шлюб, як це передбачено сімейним 

законодавством України, необхідно надати судове рішення про надання права 

на укладення шлюбу, що стало підставою її звернення до суду з заявою про 



надання права на шлюб. Які вимоги пред’являються до заяв у справах 

окремого провадження? 

1153. Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області в складі 

головуючої судді, секретаря судового засідання, з участю заявника, 

представника заявника – адвоката Куцого А.Г., розглянув у відкритому 

судовому засіданні в залі суду в місті Надвірна цивільну справу за заявою 

Сірого В.А., заінтересована особа: Надвірнянське об’єднане управління 

Пенсійного фонду України Івано-Франківської області про встановлення 

факту перебування у трудових відносинах. Під час відкриття провадження у 

справі суд перевірив чи належним чином посвідчені повноваження 

представника у цивільному процесі. Яким документом НЕ можуть 

посвідчуватись повноваження представника в цивільному процесі у справах 

окремого провадження? 

1154. Солонська К.О. звернулася в суд із заявою, заінтересована особа: 

Надвірнянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області, 

про встановлення факту смерті фізичної особи, а саме сина – Солонського Р.Е. 

Даний факт підтверджується письмовими та електронними доказами, які 

Солонська К.О. подала до заяви. Також дані факти можуть підтвердити в 

судовому засіданні свідки: Адамчук Д.М. та Кожухар Є.С. Однак, дані свідки 

на момент розгляду справи по суті не зможуть прийти в суд і дати показання, 

оскільки мають їхати за кордон. Як називається інститут, що може 

застосовуватись при вирішенні справ окремого провадження в разі, якщо 

учасники справи вважають, що подання потрібних доказів в майбутньому є 

неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів? 

1155. Філіпчук О.М. звернулася до Надвірнянського районного суду 

Івано-Франківської області із заявою, заінтересована особа: Тисменичанська 

сільська рада Надвірнянського району Івано-Франківської області про 

визнання особи, а саме – Філіпчук Н.Б. недієздатним, встановлення опіки та 

призначення опікуна. Які дії суду на стадії підготовки справи до судового 

розгляду у справі про визнання фізичної особи недієздатною? 

1156. Нечаєв В.В., звернувся до Виноградівського районного суду 

Закарпатської області із заявою про визнання громадянки Нечаєвої О.В., 

16.07.1984 р.н. безвісно відсутньою. Заявлені вимоги мотивує тим, що 

27.08.2000 року заявник уклав шлюб з гр. Нечаєвою О.В. В середині 2015 року 

дружина виїхала на заробітки до Росії в м. Барнаул, після чого як стверджує 

заявник, не бачив її до сьогоднішнього дня. Звернення заявника 12.09.2019 

року до Виноградівського ВП Берегівського ВП ГУНП України в 

Закарпатській області з приводу розшуку гр. Нечаєвої О.В. ніяких результатів 

не дало. Задоволення даної заяви має для заявника юридичне значення, що 

дозволить останньому оформити субсидію, перереєструвати місце 

проживання дітей. Суд відкрив провадження у справі та розпочав підготовку 

справи до судового розгляду. Які процесуальні дії суду при підготовці справи 

до розгляду в справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або 

оголошення її померлою? 



1157. Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в 

складі: головуючого судді, присяжних, секретаря, за участю заявника, 

представника заявника, розглянув у відкритому судовому засіданні, в залі суду 

м. Івано-Франківськ цивільну справу окремого провадження за заявою 

Літовченко Н.Ю., зацікавлені особи: Літовченко Д.О., Івано-Франківський 

міський відділ РАЦС Головного територіального управління юстиції в Івано- 

Франківській області, Івано-Франківська міська рада, Перша Івано- 

Франківська державна нотаріальна контора про оголошення фізичної особи 

померлою. Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази по справі, 

допитавши свідків, суд прийшов до одностайного висновку про наявність 

достатніх правових підстав для задоволення заяви. Куди направляється судове 

рішення про оголошення фізичної особи померлою? 

1158. Р. звернулась до Роменського міськрайонного суду Сумської 

області із заявою про визнання недієздатним Д. та просила призначити її 

опікуном останнього. За участі яких осіб суд має розглядати дану справу? 

1159. Олійник В.О. звернувся до Калуського міськрайонного суду Івано- 

Франківської області із заявою, в якій просить визнати недієздатною його 

сестру Олійник Я.І., 1983 року народження, зацікавлена особа – опікунська 

рада виконавчого комітету Калуської міської ради. В заяві посилається на те, 

що остання являється інвалідом першої групи дитинства та знаходиться на «Д» 

обліку у психіатра з діагнозом глибока розумова відсталість, внаслідок чого 

його сестра не може розуміти значення своїх дій та керувати ними. Визнання 

її недієздатною необхідно для призначення опікунства над нею. Під час 

розгляду справи по суті суд, вислухавши пояснення заявника, заінтересованих 

осіб, перевіривши матеріали справи, прийшов до висновку, що заява підлягає 

задоволенню. За поданням якого органу суд призначає піклувальника чи 

опікуна у справах окремого провадження? 

1160. Семенівський районний суд Чернігівської області розглянувши 

цивільну справу за заявою Л. про встановлення факту смерті Т., громадянина 

України, який помер на території України в місті БунгеЄнакієвської міської 

ради Донецької області (тимчасово окупована територія України); за участі 

заінтересованої особи: Семенівського районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Чернігівської області Північно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Яка особливість 

судового рішення у даній справі? 

1161. Заявниця звернулася до суду із заявою про усиновлення дитини. 

Заявлені вимоги мотивує тим, що вона перебуває на обліку як кандидат в 

усиновлювачі в службі у справах дітей Семенівської райдержадміністрації 

Чернігівської області та виявила бажання усиновити вихованку КНП 

«Прилуцький обласний будинок дитини». На кого покладаються судові 

витрати у справі про усиновлення? 

1162. До суду надійшла заява про встановлення факту народження 

дитини. В обґрунтування вимог заявники посилаються на те, вони є батьками 

дитини, яка народилась в м. Євпаторія, АРК, Україна. Проте, оскільки 

народження доньки відбулося на тимчасово окупованій території України, їм 



було видано свідоцтво про народження дитини неналежного зразка, що 

позбавляє можливості зареєструвати народження дитини в органах РАГС та 

отримати відповідне свідоцтво українського зразка. В який строк має 

розглядатися дана справа? 

1163. Голованівський районний суд Кіровоградської області, розглянув 

у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку окремого провадження 

за загальними правилами цивільну справу за заявою Найди С.Г., 

заінтересовані особи – Голованівська районна державна адміністрація 

Кіровоградської області, Управління соціального захисту населення 

Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області та 

Комунальне некомерційне підприємство «Голованівська центральна районна 

лікарня» Голованівської районної ради, орган опіки та піклування – 

Голованівська селищна рада Кіровоградській області, про визнання особи 

недієздатною та призначення опікуна. На кого покладаються судові витрати, 

пов’язані з провадженням справи про визнання фізичної особи недієздатною 

або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи? 

1164. Заявник звернулася до суду із вимогами про визнання 

недієздатним громадянина Р., який є інвалідом ІІ групи, та встановлення над 

ним опіки. Зацікавлена особа - Управління праці та соціального захисту 

населення Зборівської районної державної адміністрації. В якому випадку суд 

стягне із заявника всі судові витрати у даній справі? 

1165. Рішенням міського районного суду громадянина визнано 

недієздатним внаслідок душевної хвороби (параноїдальна шизофренія), 

встановлено над ним опіку та призначено її опікуном. За чиєю заявою може 

бути скасовано дане рішення? 

1166. 19 червня 2020 року Сеник К.С. звернулась в суд із заявою про 

визнання безвісно відсутньою Сеник І.Є. Свою заяву обґрунтовує тим, що з 

квітня 2011 року її дочка пішла з дому і не повернулася. Місце перебування 

останньої до теперішнього часу невідоме і жодних відомостей від неї не 

надходить. Розшуковими заходами, які здійснювалися Нововолинським ВП 

Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області, місце перебування 

Сеник І.Є. так і не було встановлено. Остання зв`язку з матір`ю не підтримує. 

Відсутність дочки, позбавляє її можливості зняти з реєстрації Сеник І.Є. та 

оформити житлову субсидію, з огляду на що вона несе додаткові витрати по 

оплаті комунальних послуг. Які обставини НЕ зазначаються у заяві про 

визнання фізичної особи безвісно відсутньою? 

1167. ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про скасування рішення про 

оголошення фізичної особи померлою у зв’язку із появою фізичної особи. Суд 

задовольнив дану заяву. Куди надсилається копія такого рішення? 

1168. Громадянин Білорусії О. та громадянка України С. звернулись до 

міськрайонного суду із заявою про усиновлення. Які вимоги висуваються до 

документів усиновлювачів, які є громадянами інших держав у даній категорії 

справ? 

1169. Заявники звернулися до міськрайонного суду з заявою про 

усиновлення неповнолітнього О., вихованця комунального закладу 



«Бердянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів». 

Службою (управлінням) у справах надано суду довідку про вжиття всіх 

вичерпних заходів щодо влаштування дитини в сім`ю громадян України за № 

01-17/2528, де зазначено, зокрема, що за період перебування О. на місцевому 

обліку дітей, які можуть бути усиновлені, службою (управлінням) у справах 

дітей було проведено бесіду з родичами дитини (а саме з повнолітніми братами 

та сестрами) щодо встановлення піклування над братом О., проте вони не 

виявили бажання оформити піклування над дитиною, у зв`язку з відсутніми 

можливостями. Чия участь є НЕ обов’язковою при розгляді даної справи? 

1170. Нововолинський міський суд Волинської області, розглянувши у 

відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою Луценко А.Р., 

заінтересована особа Сисоєв Д.В., про встановлення факту постійного 

проживання зі спадкодавцями однією сім`єю, не менш як п`ять років до часу 

відкриття спадщини, а саме з 2009 року до дня смерті останніх ухвалив 

рішення, яким задовольнив заяву заявника. Яка із перелічених умов НЕ 

зараховується судом при встановлені в порядку окремого провадження фактів, 

що мають юридичне значення? 

1171. Заявник О, який проживає в Першотравневому районі міста 

Чернівці, зареєстрований у Шевченківському районі міста Чернівці хоче 

звернутися до суду із заявою про усиновлення неповнолітнього П., який 

проживає в Сторожинецькому районі Чернівецької області. До якого суду має 

звернутися заявник? 

1172. Заявниця звернулась до суду із заявою про визнання недієздатною 

ОСОБА_2 та встановлення над нею опіки, призначення її опікуном. В 

обґрунтування своїх заявлених вимог посилається на те, що її молодша сестра 

ОСОБА_2 є інвалідом 2 групи з дитинства, що підтверджується довідкою 

МСЕК. До якого суду подається така заява? 

1173. Директор дитячого будинку-інтернату хоче звернутися із заявою 

про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися 

своїми доходами. Які обставини зазначаються у такій заяві? 

1174. Заявник ОСОБА_1 звернулася до районного суду з заявою, якою 

просить встановити опіку над її недієздатною двоюрідною сестрою ОСОБА_2 

та призначити її опікуном. В обґрунтування заявлених вимог заявник 

посилається на те, що ОСОБА_2 є її двоюрідною сестрою. Окрім неї ніяких 

родичів в неї не має. В грудні 2002 року, ОСОБА_2 було встановлено 2 групу 

інвалідності за загальним захворюванням, оскільки вона з дитинства хворіє на 

психічне захворювання та неодноразово тривалий час лікувалася в 

психіатричних закладах. Внаслідок психіатричного розладу вона не 

усвідомлює значення своїх дій, не здатна керувати ними, потребує постійного 

стороннього контролю та догляду. В якому складі суду буде розглядатися дана 

справа? 

1175. Бережанська міська рада Тернопільської області звернулася до 

Бережанського районного суду із заявою про передачу безхазяйного 

нерухомого майна Бережанській міській територіальній громаді в особі 

Бережанської міської ради. В обґрунтування своїх вимог покликається на те, 



що на території Бережанської міської ради було виявлено безхазяйне нерухоме 

майно: нежитлове приміщення - бляхарного цеху, площею 42.1 кв. м., що 

знаходиться в м. Бережани, на вул. Лепких, 9. У яких випадках суд відмовляє 

у прийнятті заяви про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну 

власність? 

1176. Міська радазвернулася до суду із заявою про визнання спадщини 

відумерлою. Однак, суд встановив, що з часу відкриття спадщини не минув 

один рік. Яке рішення прийме суд? 

1177. Броварська міська рада Київської області, звернулася із заявою в 

порядку окремого провадження до Броварського міськрайонного суду 

Київської області про визнання спадщини відумерлою, заінтересована особа: 

Броварська міська державна нотаріальна контора Київської області. Суд, 

дослідивши обставини справи, оцінивши докази по суті, задовольнив заяву та 

визнав відумерлою спадщину у вигляді квартири, яка належала на праві 

приватної власності Оленюк М.Д., яка померла у лютому 2018 року. Що НЕ є 

підставою для визнання спадщини відумерлою? 

1178. У провадженні Оболонського районного суду м. Києва перебуває 

цивільна справа за заявою Б., заінтересована особа Орган опіки та піклування 

Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації, про визнання О. 

недієздатною та встановлення над нею опіки і призначення їй опікуна. У своїй 

заяві заявник просить призначити судово-психіатричну експертизу для 

визначення психічного стану О., на вирішення якої поставити питання про її 

здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Суд встановив, 

що заявник діяв недобросовісно без достатньої для цього підстави. Які дії 

вчиняє суд у такому випадку? 

1179. Місцевий загальний суд, розглянувши у відкритому судовому 

засіданні в порядку окремого позовного провадження цивільну справу за 

заявою Ушакова С.Т., заінтересовані особи: Орган опіки та піклування 

Тростянецької районної державної адміністрації, Цибулівська сільська рада 

Тростянецького району Вінницької області, про визнання особи недієздатною 

та призначення опіки, ухвалив рішення про задоволення заяви. Який строк дії 

рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною? 

1180. Місцевий загальний суд, розглянувши у відкритому судовому 

засіданні справу за заявою Старчук О.Г. про оголошення фізичної особи 

померлою, – ухвалив рішення, яким задовольнив заяву. Кому суд НЕ надсилає 

рішення про оголошення фізичної особи померлою після набрання ним 

законної сили? 

1181. До місцевого загального суду звернулася в порядку окремого 

провадження Скутельник Н.І. із заявою про встановлення факту належності їй 

правовстановлюючого документа, а саме Державного акта на право приватної 

власності на землю. Які дії вчиняє суддя, якщо із заяви про встановлення 

факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право? 

1182. Суддя Ямпільського районного суду Вінницької області, 

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою 

сільської ради Ямпільського району Вінницької області, заінтересована особа 



– Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області про визнання 

спадщини відумерлою, ухвалив рішення про задоволення заяви. З якого 

моменту спадщина переходить у власність територіальної громади у даній 

справі окремого провадження? 

1183. Лікар-психіатр Житомирської обласної психіатричної лікарні 

звернувся до Овруцького районного суду із заявою про примусову 

госпіталізацію Левчук Н.Д. до психофтизіатричного відділення Житомирської 

обласної психіатричної лікарні №2 без її згоди, терміном до трьох місяців. 

Участь яких осіб є обов’язковою при розгляді даної категорії справ? 

1184. Броварська міська рада Київської області звернулася в порядку 

окремого провадження до Броварського міськрайонного суду із заявою про 

визнання спадщини відумерлою, заінтересована особа: Броварська міська 

державна нотаріальна контора Київської області. За яких підстав суд 

відмовляє в прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою? 

1185. У чому полягає суть (природа) апеляції в цивільному процесі? 

1186. Які бувають види апеляції в цивільному процесі? 

1187. Що є об’єктом апеляційного оскарження в цивільному процесі? 

1188. Що є метою апеляційного перегляду в цивільному процесі? 

1189. Протягом якого строку подається апеляційна скарга на ухвалу 

суду першої інстанції в цивільному процесі? 

1190. Протягом якого строку суддя-доповідач вирішує питання про 

відкриття апеляційного провадження в цивільному процесі? 

1191. Що відбувається в цивільному процесі з апеляційною скаргою у 

випадку, якщо вона подана після закінчення строків і особа, яка її подала, не 

порушує питання про поновлення цього строку? 

1192. Що мають право подати учасники справи до суду апеляційної 

інстанції в цивільному процесі протягом строку, встановленого судом 

апеляційної інстанції в ухвалі про відкриття апеляційного провадження? 

1193. До якого часу може бути подана заява про приєднання до 

апеляційної скарги в цивільному процесі ? 

1194. Протягом якого часу особа, яка подала апеляційну скаргу має 

право доповнити чи змінити її в цивільному процесі? 

1195. Протягом якого часу особа, яка подала апеляційну скаргу в 

цивільному процесі, має право відкликати її? 

1196. Протягом якого часу особа, яка подала апеляційну скаргу в 

цивільному процесі, має право відмовитись від неї, а інша сторона має право 

визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній 

частині? 

1197. Що є підставою для залишення апеляційної скарги без 

задоволення, а судового рішення без змін судом апеляційної інстанції в 

цивільному процесі? 

1198. У якому порядку апеляційний суд перевіряє справу в повному 

обсязі в цивільному процесі? 

1199. Що із переліченого не є підставою для скасування рішення суду 

першої інстанції і ухвалення нового рішення в цивільному процесі ? 



1200. Що є метою апеляційного провадження в цивільному процесі ? 

1201. Яким правом НЕ наділяється суд апеляційної інстанції в 

цивільному процесі? 

1202. Якої стадії цивільного процесу немає під час розгляду справи 

апеляційним судом? 

1203. Що із вказаного нижче НЕ може бути підставою для скасування в 

апеляційному порядку правильного по суті і справедливого судове рішення за 

апеляційною скаргою прокурора в цивільному процесі? 

1204. Якими повноваженнями НЕ наділений суд апеляційної інстанції, 

переглядаючи рішення суду першої інстанції за апеляційною скаргою 

прокурора в цивільному процесі ? 

1205. Як розглядається справа по суті за апеляційною скаргою 

прокурора в суді апеляційної інстанції в цивільному процесі ? 

1206. Коли набуває законної сили постанова суду апеляційної інстанції, 

винесена за результатами апеляційної скарги прокурора в цивільному процесі 

? 

1207. Ким видаються копії судових рішень суду апеляційної інстанції в 

разі, якщо апеляційну скаргу подав прокурор в цивільному процесі? 

1208. Які дії суду апеляційної інстанції, якщо апеляційна скарга подана 

після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення в 

цивільному процесі? 

1209. Відповідно до положень ЦПК незалежно від поважності причини 

пропуску строку апеляційного оскарження апеляційний суд відмовляє у 

відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга прокурора 

подана після спливу: 

1210. Яким правом НЕ наділений апеляційний суд в цивільному процесі 

за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції у 

цивільній справі? 

1211. Яку ухвалу суду першої інстанції НЕ може бути оскаржено в 

апеляційному порядку окремо від рішення суду у цивільній справі? 

1212. Які правила щодо строку призначення цивільної справи до 

розгляду в апеляційному суді встановлені в ЦПК? 

1213. Протягом якого строку може бути подано заяву про приєднання до 

апеляційної скарги відповідно до ЦПК? 

1214. Протягом якого строку особа, яка подала апеляційну скаргу, має 

право доповнити чи змінити її відповідно до ЦПК? 

1215. До якого часу особа, яка подала апеляційну скаргу, має право її 
відкликати в цивільному процесі? 

1216. Які процесуальні дії вчиняє суддя-доповідач у порядку підготовки 

справи до апеляційного розгляду в цивільному процесі? 

1217. Протягом якого строку має бути розглянута апеляційна скарга на 

ухвалу суду першої інстанції відповідно до вимог ЦПК України? 

1218. Чи може бути оскаржена постанова суду апеляційної інстанції в 

цивільному процесі? 



1219. Чи може Верховний Суд в цивільному процесі переглядати в 

апеляційному порядку судові рішення апеляційних судів? 

1220. Чи можна окремо від рішення суду оскаржити в апеляційному 

порядку ухвалу суду першої інстанції в цивільному процесі? 

1221. Яким чином, відповідно до вимог ЦПК, можна висловити свою 

незгоду з ухвалою суду першої інстанції, що не підлягає оскарженню окремо 

від рішення суду? 

1222. Яким чином обчислюється строк на апеляційне оскарження, якщо 

в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини 

судового рішення? 

1223. Яким чином обчислюється строк на апеляційне оскарження у разі 

розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників 

справи в цивільному процесі? 

1224. Яким правом наділений учасник справи, якому повне рішення або 

ухвала суду першої інстанції не були вручені у день його (її) проголошення 

або складення в цивільному процесі ? 
1225. В якій формі подається апеляційна скарга в цивільному процесі? 

1226. Що має бути зазначено в апеляційній скарзі в обов'язковому 

порядку в цивільному процесі? 

1227. Що має зазначити в апеляційній скарзі особа, яка її подає, та яка 

звільнена від сплати судового збору відповідно до закону в цивільному 

процесі? 

1228. У визначений судом строк скаржником не подано заяву про 

поновлення строку на апеляційне оскарження. Які дії суду апеляційної 

інстанції в цивільному процесі? 

1229. Наведені підстави для поновлення строку на апеляційне 

оскарження визнані судом апеляційної інстанції неповажними. Які дії суду 

апеляційної інстанції в цивільному процесі ? 

1230. Які дії має вчинити апеляційний суд, якщо апеляційна скарга 

подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового 

рішення в цивільному процесі ? 

1231. Особа подала апеляційну скаргу після спливу одного року з дня 

складення повного тексту судового рішення внаслідок виникнення обставин 

непереборної сили. Які дії суду апеляційної інстанції в цивільному процесі? 

1232. В якому процесуальному документі суд апеляційної інстанції 

зазначає строк для подання учасниками справи відзиву на апеляційну скаргу в 

цивільному процесі? 

1233. У якому цивільному процесуальному документі суд апеляційної 

інстанції вирішує питання про витребування матеріалів справи із суду першої 

інстанції? 

1234. У якому цивільному процесуальному документі суд апеляційної 

інстанції встановлює строк, протягом якого щодо поданих заяв чи клопотань 

разом з апеляційною скаргою інші учасники справи мають подати свої 

заперечення? 



1235. У якій формі до суду апеляційної інстанції подається відзив на 

апеляційну скаргу в цивільному процесі? 

1236. В ухвалі про відкриття апеляційного провадження в цивільному 

процесі суд апеляційної інстанції встановив строк для подання учасниками 

справи відзиву на апеляційну скаргу. Проте учасники справи не подали 

відзиву. Які дії суду апеляційної інстанції в такому випадку? 

1237. Який порядок надсилання (надання) копій відзиву та доданих до 

нього документів іншим учасникам справи визначений в ЦПК? 

1238. Який порядок надсилання (надання) копій апеляційної скарги та 

доданих до неї матеріалів учасникам справи визначений в ЦПК? 

1239. Який учасник апеляційного провадження проводить підготовку 

справи до апеляційного розгляду в цивільному процесі? 

1240. Під час вивчення матеріалів справи в цивільному процесі суддя- 

доповідач суду апеляційної інстанції виявив нерозглянуті судом першої 

інстанції зауваження на правильність і повноту фіксування судового процесу 

технічними засобами. Що в такому разі здійснює суд апеляційної інстанції? 

1241. Чи приймаються до розгляду в суді апеляційної інстанції в 

цивільному процесі позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом 

розгляду в суді першої інстанції? 

1242. За якими правилами розглядається справа судом апеляційної 

інстанції в цивільному процесі? 

1243. Хто з учасників апеляційного провадження першим дає пояснення 

після доповіді судді-доповідача в цивільному процесі? 

1244. Хто з учасників апеляційного провадження першим дає пояснення 

після доповіді судді-доповідача, якщо апеляційні скарги подали обидві 

сторони в цивільному процесі? 

1245. Що робить суд апеляційної інстанції, якщо апеляційна скарга 

надійшла до суду апеляційної інстанції після закінчення апеляційного 

розгляду справи, і особа, яка подала скаргу, не була присутня під час 

апеляційного розгляду справи в цивільному процесі? 

1246. Чи має право суд апеляційної інстанції за результатами розгляду 

апеляційної скарги визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції 

повністю або частково у передбачених ЦПК випадках і закрити провадження 

у справі у відповідній частині? 

1247. Яке рішення постановляє суд апеляційної інстанції в цивільному 

процесі, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з 

додержанням норм матеріального і процесуального права? 

1248. Яке рішення постановляє суд апеляційної інстанції в цивільному 

процесі, якщо визнає, що суд першої інстанції порушив норми процесуального 

права або неправильно застосував норм матеріального права? 

1249. Що, згідно положень ЦПК, вважається неправильним 

застосуванням норм матеріального права? 

1250. Яке рішення має прийняти суд апеляційної інстанції в цивільному 

процесі за наслідками апеляційного перегляду справи, якщо встановить, що 

справу було розглянуто неповноважним складом суду? 



1251. Яке рішення має прийняти суд апеляційної інстанції в цивільному 

процесі за наслідками апеляційного перегляду справи, якщо встановить, що в 

ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід, і 

підстави його відводу визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованими? 

1252. Яке рішення має прийняти суд апеляційної інстанції в цивільному 

процесі за наслідками апеляційного перегляду справи, якщо встановить, що 

судове рішення не підписано будь-ким із суддів або підписано не тими 

суддями, які зазначені у рішенні? 

1253. Яке рішення має прийняти суд апеляційної інстанції в цивільному 

процесі за наслідками апеляційного перегляду справи, якщо встановить, що 

судове рішення ухвалено суддями, які не входили до складу колегії, що 

розглядала справу? 

1254. У чому може полягати зміна судового рішення судом апеляційної 

інстанції в цивільному процесі? 

1255. Яким чином апеляційним судом в цивільному процесі 

вирішуються процедурні питання, пов’язані з рухом справи, клопотання та 

заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, 

оголошення перерви, зупинення провадження у справі? 

1256. Який процесуальний документ постановляє суддя-доповідач після 

закінчення підготовки до апеляційного розгляду в цивільному процесі? 

1257. З якого моменту в цивільному процесі починає обчислюватися 

строк, який надається особі суддею-доповідачем для усунення недоліків 

апеляційної скарги, залишеної без руху? 

1258. Яке рішення повинен прийняти суд апеляційної інстанції в 

цивільному процесі, якщо апеляційна скарга подана після закінчення строку 

на апеляційне оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про 

поновлення цього строку? 

1259. Яке рішення повинен прийняти суд апеляційної інстанції в 

цивільному процесі, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не 

підлягає оскарженню? 

1260. Які судові рішення, що були ухвалені судами першої інстанції в 

цивільному процесі, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку? 

1261. Не пізніше якого строку після закінчення апеляційного 

провадження в цивільному процесі справа направляється до суду першої 

інстанції? 

1262. Яка з перелічених відповідей є відповідною ЦПК щодо 

направлення, залишення або повернення матеріалів справи після закінчення 

апеляційного провадження? 

1263. В якій формі подається апеляційна скарга у цивільному процесі? 

1264. Які наслідки, відповідно до ЦПК, настають у випадку, якщо у 

встановлений судом строк особа не усунула недоліки апеляційної скарги, яку 

залишено без руху? 

1265. Які правила встановлює ЦПК щодо можливості оскарження 

ухвали про повернення апеляційної скарги у цивільному провадженні? 



1266. Що є наслідками подання апеляційної скарги на рішення або 

ухвалу суду першої інстанції в цивільному процесі? 

1267. Хто під час апеляційного розгляду у цивільному провадженні 

доповідає зміст оскарженого судового рішення, доводи учасників судового 

провадження, викладені в апеляційних скаргах та запереченнях? 

1268. У яких межах суд апеляційної інстанції, за загальним правилом, 

переглядає судові рішення в цивільному процесі? 

1269. Чи зупиняє подання апеляційної скарги на рішення або ухвалу 

набрання ними законної сили в цивільному процесі, за загальним правилом? 

1270. До суду апеляційної інстанції в цивільному процесі надійшла 

апеляційна скарга, що не відповідає вимогам закону щодо її змісту. Яке 

рішення повинен прийняти суддя-доповідач? 

1271. Суд апеляційної інстанції в цивільному процесі з’ясував, що 

судове рішення підписано не тим складом суду, який здійснював судовий 

розгляд. Яке рішення має прийняти суд апеляційної інстанції? 

1272. Де викладаються усі судові рішення судді-доповідача під час 

підготовки до апеляційного розгляду в цивільному процесі? 

1273. Яке процесуальне рішення в цивільному процесі повинен 

прийняти суд, якщо особа не усунула недоліки апеляційної скарги, яку 

залишено без руху, в установлений строк? 

1274. Чи набирає ухвала суду законної сили в цивільному процесі, якщо 

строк на апеляційне оскарження поновлено? 

1275. Чи набирає рішення суду законної сили в цивільному процесі, 

якщо апеляційна скарга подана з пропуском визначеного ЦПК строку, а суд 

апеляційної інстанції строк на апеляційне оскарження поновив? 

1276. Що НЕ є підставою для повного або часткового скасування рішень 

і передачі справи повністю або частково на новий розгляд або для 

продовження розгляду в цивільному процесі? 

1277. Яке рішення, прийняте за результатами розгляду апеляційної 

скарги не входить до повноважень суду апеляційної інстанції в цивільному 

процесі? 

1278. Який порядок подання апеляційної скарги в цивільному процесі? 

1279. Які апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції в 

цивільному процесі можуть розглядатися судом апеляційної інстанції без 

повідомлення учасників справи? 

1280. Які наслідки не явки в судове засідання учасників справи в 

апеляційному провадженні в цивільному процесі? 

1281. Чи допускається повторне оскарження судового рішення в 

цивільному процесі скаржником у разі закриття апеляційного провадження у 

зв’язку з відмовою від апеляційної скарги? 

1282. У який термін особа, яка подала апеляційну скаргу, має право 

доповнити чи змінити її в цивільному процесі? 

1283. Що із переліченого НЕ є підставою для закриття апеляційного 

провадження у цивільному судочинстві? 

1284. Які межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції? 



1285. У якому випадку суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про 

закриття касаційного провадження? 

1286. Який із інститутів цивільного процесуального права може 

застосовуватись у касаційному провадженні? 

1287. Які процесуальні дії суду касаційної інстанції, якщо він визнає, що 

судове рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального 

права? 

1288. Які наслідки закриття касаційного провадження у зв’язку з 

відмовою від касаційної скарги? 

1289. Коли суд касаційної інстанції не обмежений доводами та вимогами 

касаційної скарги? 

1290. Якого етапу судового засідання немає у суді касаційної інстанції? 

1291. Якими будуть процесуальні дії суду касаційної інстанції, якщо 

касаційна скарга прокурора на рішення суду подана після спливу одного року 

з дня складення повного тексту судового рішення? 

1292. Чого не мають права зробити судді касаційної інстанції під час 

провадження в касаційному суді? 

1293. Суд касаційної інстанції розглянувши касаційну скаргу на рішення 

суду першої інстанції, після його перегляду судом апеляційної інстанції, 

прийняв постанову якою скасовано постанова суду апеляційної інстанції і 

залишено в силі рішення суду першої інстанції. З якого часу (моменту) 

постанова касаційного суду набирає законної сили? 

1294. За результатами розгляду касаційної скарги на рішення суду 

першої інстанції в цивільній справі, після його перегляду судом апеляційної 

інстанції, була прийнята постанова. У якій з частин постанови суду касаційної 

інстанції вказуються зміст позовних вимог і зміст вимог касаційної скарги на 

які буде дано відповідь касаційним судом? 

1295. За результатами касаційного розгляду касаційної скарги на 

рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції у 

цивільній справі суд касаційної інстанції прийняв постанову, в якій виклав 

мотиви прийняття аргументів викладених в касаційній скарзі позивачем. У 

якій частині постанови містяться такі висновки касаційного суду? 

1296. За результатами розгляду касаційної скарги суд ухвалив постанову 

в основу якої були покладені доводи та позиції учасників цивільної справи. У 

якій з частин судової постанови повинні бути викладені вказані пояснення 

учасників касаційної справи? 

1297. Протягом якого строку подається заява третьої особи із 

самостійними вимогами про перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами? 

1298. В якому випадку Верховний Суд відмовляє у задоволенні заяви 

про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами? 

1299. Яку із цих функцій не виконує Верховний Суд під час перегляду 

судових рішень за виключними обставинами? 



1300. Які із цих документів є об’єктом перегляду за нововиявленими або 

виключними обставинами? 

1301. В якому порядку подається заява відповідача та його представника 

про перегляд судового рішення, з підстави встановлення міжнародною 

судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 

міжнародних зобов’язань? 

1302. До якого моменту особою може подана заява про приєднання до 

касаційної скарги? 

1303. Хто вирішує питання про передачу справи на розгляд палати, 

об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду? 

1304. Яким правом не наділений прокурор, здійснюючи функцію 

представництва інтересів держави в суді у цивільному судочинстві під час 

перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами? 

1305. Що є підставою для перегляду рішення у цивільній справі в зв’язку 

з нововиявленими обставинами? 

1306. Яким повноваженням наділений суд під час розгляду цивільної 

справи в касаційному порядку? 

1307. Протягом якого строку розглядається заява про перегляд судового 

рішення у цивільній справі у зв’язку з нововиявленими обставинами? 

1308. За яких підстав суд касаційної інстанції має право скасувати судові 

рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення у цивільній справі? 
1309. Що з наведеного є підставами касаційного оскарження? 

1310. Що не підлягає касаційному оскарженню? 

1311. В якому випадку суддя-доповідач відмовляє у відкритті 

провадження? 

1312. Що НЕ є повноваженням суду касаційної інстанції? 

1313. Суд першої інстанції ухвалив рішення яким відмовив у 

задоволенні позовних вимог про визнання права власності на легковий 

автомобіль, що знаходився відповідача. Позивач вирішив оскаржити судове 

рішення в апеляційному порядку. З якого моменту позивач вправі звернутися 

до апеляційного суду з апеляційною скаргою? 

1314. Після відкриття апеляційного провадження відповідач, який 

звернувся з апеляційною скаргою на рішення місцевого загального суду в 

цивільній справі, вирішив відмовитися від поданої ним скарги. Інших осіб, які 

б приєдналися до апеляційної скарги, не було. Які дії апеляційного суду в 

даній ситуації? 

1315. Після відкриття апеляційного провадження виявилося, що 

апеляційну скаргу було підписано представником-адвокатом відповідача, 

який не мав на це повноважень. Які дії повинен вчинити апеляційний суд у 

даному випадку? 

1316. Суддя – доповідач провів підготовку цивільної справи до розгляду 

судом апеляційної інстанції, здійснивши комплекс процесуальних дій. Хто 

вирішує питання про призначення справи до розгляду в суді апеляційної 

інстанції після проведення підготовчих дій? 



1317. Після відкриття апеляційного провадження стосовно оскарження 

рішення суду першої інстанції в цивільній справі скаржник заявив клопотання 

про відмову від скарги. Суд апеляційної інстанції закрив апеляційне 

провадження і постановив про це ухвалу. Чи підлягає така ухвала 

оскарженню? 

1318. До апеляційного суду надійшла апеляційна скарга на судове 

рішення у цивільній справі про поділ житлового приміщення і відкриття 

особового рахунку на позивача. В апеляційній скарзі позивач просив 

переглянути рішення суду першої інстанцій в найкоротші строки. Впродовж 

якого строку апеляційний суд зобов’язаний розглянути апеляційну скаргу 

починаючи із дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного 

провадження в цивільному процесі? 

1319. Після проведення підготовчих дій у цивільній справі за 

апеляційною скаргою на рішення суду справа була призначена до розгляду 

судом апеляційної інстанції. У якій процесуальній формі здійснюється розгляд 

справи апеляційним судом в цивільному процесі? 

1320. У провадженні апеляційного суду знаходиться цивільна справа за 

апеляційною скаргою відповідача на рішення суду за позовом про визнання 

права власності на земельну ділянку і розташований на ній житловий будинок 

і прилеглі до нього будівлі. Ураховуючи складність справи, зумовлену 

великою кількістю доказів, скаржник подав до суду клопотання про 

продовження строку розгляду апеляційної скарги. На який строк суд 

апеляційної інстанції має право продовжити строк апеляційного розгляду 

справи? 

1321. Розглянувши апеляційну скаргу на рішення суду в цивільній 

справі про розподіл майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя, 

апеляційний суд встановив, що в рішенні суду першої інстанції були допущені 

непоодинокі граматичні помилки але рішення в цілому є законним та 

обґрунтованим (тобто правильним). Які повноваження має застосувати суд 

апеляційної інстанції у наведені ситуації? 

1322. Розглядаючи апеляційну скаргу відповідача на рішення суду 

першої інстанції про поновлення його на попередньому місці роботи, 

касаційний суд дійшов до висновку, що судом першої інстанції було 

досліджено всі обставини справи та докази, які їх підтверджують але було 

застосовано закон, який не підлягає застосуванню і незастосовано закон, який 

підлягав застосуванню. Які повноваження повинен застосувати апеляційний 

суд у наведеному випадку? 

1323. Суд апеляційної інстанції розглянув апеляційну скаргу позивача 

на рішення суд першої інстанції у цивільній справі про усунення перешкод у 

користуванні земельною ділянкою. Суд апеляційної інстанції залишив судове 

рішення без змін, а скаргу без задоволення. Яким процесуальним документом 

оформлюються результати перегляду апеляційним судом? 

1324. За наслідками розгляду апеляційної скарги, поданої відповідачем 

на рішення суду першої інстанції в цивільній справі, апеляційний суд за 

результатами розгляду апеляційної скарги вирішив: залишити апеляційну 



скаргу без задоволення, а судове рішення без змін. Який процесуальний акт 

повинен ухвалити суд у даній ситуації? 

1325. Суд апеляційної інстанції розглянув апеляційну скаргу на рішення 

суду першої інстанції прийняв постанову, якою судове рішення залишив без 

змін, а скаргу без задоволення. З якого моменту постанова суду апеляційної 

інстанції набирає законної сили? 

1326. У суді апеляційної інстанції розглядалася апеляційна скарга на 

рішення суду першої інстанції в цивільній справі про визнання права власності 

на частину житлового приміщення. В судовому засіданні позивач відмовився 

від своїх позовних вимог у повному обсязі. Суд апеляційної інстанції прийняв 

відмову від позову позивача, постановивши про це ухвалу, і закрив 

провадження у справі. Які ще процесуальні наслідки настають у такій 

ситуації? 

1327. Із касаційною скаргою до суду касаційної інстанції звернувся 

представник-адвокат відповідача в цивільній справі за позовом про 

відшкодування шкоди завданою ДТП (дорожньо-транспортною пригодою). 

Суд касаційної інстанції не прийняв касаційну скаргу до розгляду внаслідок 

відсутності у ній правових підстав для оскарження судового рішення в 

касаційному порядку і повернув її скаржнику. Яким процесуальним 

документом касаційний суд повинен оформити повернення касаційної скарги 

представнику-адвокату? 

1328. Після відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою 

відповідача у цивільній справі про визнання договору дарування недійсним, 

відповідач вирішив на цьому етапі припинити судову справу. Яку 

процесуальну дію може він вчинити щоб закінчити судовий процес? 

1329. За результатами розгляду справи суд першої інстанції ухвалив 

рішення про виселення із житлового приміщення громадян Ю, З, Ф. Учасники 

процесу вирішили оскаржити судове рішення. Хто наділяється правом 

апеляційного оскарження? 

1330. Громадянин Семенченко звернувся до адвоката за правничою 

допомогою, а саме: оформити від його імені апеляційну скаргу на рішення 

місцевого суду та представляти надалі його інтереси в апеляційному суді. 

Який документ повинен бути доданий до апеляційної скарги для 

підтвердження повноважень адвоката в апеляційному суді? 

1331. Грицюк брав участь у цивільній справі співвідповідачем за 

позовом про відшкодуванні шкоди завданої майну позивача. Взнавши, що 

інший співвідповідач подав на рішення суду апеляційну скаргу Грицюк виявив 

наміри приєднатися до апеляційної скарги. У якій процесуальній формі 

Грицюк може виразити свої наміри? 

1332. Суддя-доповідач у порядку підготовки цивільної справи до 

апеляційного розгляду в цивільному процесі за апеляційною скаргою 

відповідача у справі про поновлення на роботі вирішив питання про виклик 

свідків Сімашко, Тюріна і Рюміна. Чи правильно поступив суддя-доповідач? 



1333. Третя особа з самостійними вимогами – громадянин С. за 

результатами розгляду цивільної справи апеляційним судом вирішив подати 

касаційну скаргу. Що є підставами касаційного оскарження? 

1334. Громадянин Т, подавши касаційну скаргу на постанову суду 

апеляційної інстанції, вирішив її доповнити. Протягом якого часу він може це 

зробити? 

1335. Суд першої інстанції ухвалив рішення про розірвання договору 

найму житла і відшкодування матеріальної шкоди. Громадянин Д. вирішив 

подати апеляційну скаргу через те, що суд першої інстанції необґрунтовано 

відмовив у прийнятті доказів. Що буде підставою подання апеляційної скарги? 

1336. Районний суд розглянув цивільну справу за позовом 

Микулинської до Микулинського про стягнення аліментів на утримання свого 

сина Ігора. Про це рішення стало відомо Городинській, яка отримувала від 

Микулинського аліменти на сина Віктора, який народився від колишнього 

шлюбу з Микулинським. Вона вирішила оскаржити рішення суду, оскільки 

суд не залучив її до участі у справі, а задовільнивши позов, порушив її право 

на аліменти в більшому розмірі. Чи має право Городинська на апеляційне 

оскарження? 

1337. Єршов, подаючи апеляційну скаргу на рішення суду першої 

інстанції, в апеляційній скарзі вказав, що рішення суду винесено з порушенням 

норм цивільного процесуального права: він як відповідач не був сповіщений 

про день і час судового засідання та справа була розглянута у його відсутність 

Липко, як третя особа без самостійних вимог з боку відповідача, подав заяву 

про приєднання до апеляційної скарги, поданої Єршовим Апеляційний суд 

залишив без руху заяву Липка, мотивуючи свої дії тим, що при поданні заяви 

Липко не сплатив судовий збір. Чи правомірні дії апеляційного суду? 

1338. Лотков звернувся до районного суду з позовом до підприємства 

про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом. У позові йому було 

відмовлено. Своєчасно оскаржити рішення Лотков не зміг у звязку з хворобою. 

В останній день строку на апеляційне оскарження він потрапив у лікарню, де 

знаходився протягом тижня. Після одужання він подав апеляційну скаргу, але 

суд залишив скаргу без руху, мотивуючи це тим, що вона подана після 

закінчення строків. З яким документом має звернутися Лотков до суду, щоб 

суддя прийняв апеляційну скаргу? 

1339. Суд розглянув позов Яршенко до Чорнявського про 

відшкодування збитків, завданих залиттям квартири. Позов суд першої 

інстанції задовольнив частково. Позивачка вирішила оскаржити рішення суду. 

У судовому засіданні в апеляційній інстанції позивачка Яршенко відмовилась 

від позову. Які наслідки відмови від позову в апеляційному суді? 

1340. До суду першої інстанції учасником процесу М. не було подано 

доказів з поважних причин. До апеляційної скарги М. такі докази додав. Що в 

такому разі має зазначити М. в апеляційній скарзі? 

1341. У місцевому загальному суді ухвалено судове рішення у цивільній 

справі за позовом фізичної особи М. до відповідача – юридичної особи, яким 

відповідача було зобов’язано поновити позивача на попередньому місці 



роботи. Від імені юридичної особи в суді першої інстанції брав участь її 

керівник, який вирішив оскаржити рішення суду. До якого суду відповідач- 

юридична особа повинна подати апеляційну скаргу? 

1342. Місцевий районний суд розглянув  позов про поділ майна 

подружжя, яке було спільною власністю Височан О.В. і Височан П.П. у 

спрощеному позовному порядку та ухвалив рішення. Позивачка Височан О.В. 

вважаючи рішення місцевого загального суду необґрунтованим, адже вона не 

була повідомлена про день і час судового засідання і справу розглянуто за її 

відсутності, вирішила оскаржити його. У якому порядку, відповідно до 

істанційної юрисдикції, підлягає перегляду судове першої інстанції рішення? 

1343. Після ухвалення рішення місцевим загальним судом як судом 

першої інстанції у цивільній справі за позовом Ільчук О. В. до Тітова П.М. про 

визнання права власності на житлове приміщення і відкриття окремого 

особового рахунку відповідач Тітов П.М. звернувся до апеляційного суду з 

апеляційної скаргою яку він не підписав вважаючи, що цього не слід робити 

адже апеляційний суд буди переглядати усі матеріали справи. Які з 

повноважень повинен застосувати апеляційний суд у даній ситуації? 

1344. Громадянин Остапчук А.І. подав апеляційну скаргу в електронній 

формі на рішення суду першої інстанції де він брав участь відповідачем. 

Апеляційний суд не прийняв до розгляду апеляційну скаргу і повернув її, 

вказавши в своїй ухвалі, що відповідно з ч.1 ст. 356 ЦПК: «Апеляційна скарга 

подається в письмовій формі». Чи законна ухвала апеляційного суду? 

1345. До суду апеляційної інстанції звернувся адвокат, представник – 

позивача Харченко М., який представляв його інтереси у цивільній справі в 

суді першої інстанції. Він же оформив апеляційну скаргу в інтересах позивача, 

підписав її та подав до апеляційного суду. Як повинен поступити апеляційний 

суд? 

1346. Громадянин Первун в апеляційній скарзі вказав, що судом першої 

інстанції ухвалено рішення з порушенням норм цивільного процесуального 

законодавства, а саме: «Його, як учасника справи, не було повідомлено про 

день і час судового засідання, а отже цивільну справу було розглянуто без його 

участі». Рішення суду першої інстанції було проголошено повністю 5 квітня 

поточного року. Апеляційна скарга була подана Первун до апеляційного суду 

30 квітня цього ж року. Які дії вправі вчинити апеляційний суд? 

1347. До апеляційного суду звернувся прокурор району на рішення 

місцевого районного суду яким громадянка Ісаенкова була визнана 

недієздатною в наслідок психічного розладу. В апеляційній скарзі прокурор 

вказав, що районний суд розглянув її без участі прокурора і відповідно просив 

скасувати рішення районного суду. Чи мав право прокурор у наведеній 

ситуації звернутися до апеляційного суду відповідно до положень ЦПК? 

1348. Органи опіки та піклування брали участь в суді першої інстанції у 

справі про обмеження цивільної дієздатності громадянина Дорохова внаслідок 

зловживання ним спиртними напоями, порушеною за заявою його дружини. 

Апеляційний суд відмовив у прийнятті апеляційної скарги від органів опіки та 

піклування і повернув її, пояснивши, що вони не були заявниками у суді 



першої інстанції, а отже, правом апеляційного оскарження не володіють. 

Оцініть ситуацію з позиції положень ЦПК. 

1349. До місцевого загального суду звернулася Жернакова О. Д. із 

вимогою про видачу судового наказу стягнення аліментів на утримання 

неповнолітньої дитини у твердій грошовій сумі у розмірі 50 відсотків 

прожиткового мінімуму. Суд першої інстанції видав судовий наказ. Боржник 

не погодився із сумою грошового стягнення і вирішив оскаржити судовий 

наказ в апеляційному порядку. Оцініть наміри боржника з огляду їх 

відповідності положенням цивільного процесуального законодавства. 

1350. До суду першої інстанції звернувся працівник виробничого 

об’єднання «Світязь» із вимогою про видачу судового наказу про стягнення 

нарахованої, але не виплаченої йому суми заробітної плати. Суд першої 

інстанції видав судовий наказ. Заявник не погодився із сумою грошових 

коштів, що підлягали стягненню, і вирішив оскаржити судовий наказ в 

апеляційному порядку. Оцініть наміри заявника з огляду їх відповідності 

положенням цивільного процесуального законодавства. 

1351. До місцевого загального суду звернулися органи опіки та 

піклування із вимогою про видачу судового наказу про встановлення 

материнства відносно малолітньої особи, яка перебуває у дитячому будинку, з 

метою подальшого стягнення аліментів на її користь. Суд відмовив у видачі 

судового наказу з підстав відсутності такої вимоги у переліку норми ЦПК, за 

якою може бути видано судовий наказ. Боржник вирішила оскаржити ухвалу 

суду першої інстанції в апеляційному порядку. Оцініть наміри заявника з 

огляду їх відповідності положенням цивільного процесуального 

законодавства. 

1352. Місцевий загальний суд своїм рішенням від 5 жовтня задовільнив 

позов Миколаєнко до Лисенко про визнання недійсним договору купівлі- 

продажу житлового будинку. Відповідач 15 жовтня направив поштою 

касаційну Суд апеляційної інстанції скаргу до апеляційного суду на рішення 

суду першої інстанції. Суд апеляційної інстанції не прийняв її до розгляду та 

повернув скаргу з підстав порушення порядку подання скарги до апеляційного 

суду. Оцініть дії суду апеляційної інстанції. 

1353. До суду апеляційної інстанції звернувся заявник Когут М. Р. з 

апеляційною скаргою на ухвалу суду першої інстанції якою було відмовлено 

у видачі судового наказу. Суд першої інстанції проголосив ухвалу 10 вересня, 

а апеляційну скаргу подано до апеляційного суду 26 вересня. Як повинен 

вчинити апеляційний суд у даній ситуації? 

1354. Місцевий суд ухвалив рішення яким задовільнив позов 

Павлушеної О. про розірвання шлюбу з Павлушеним І. У мотивувальній 

частині рішення було вказано, що причиною розірвання шлюбу є поведінка 

відповідача, яка не сумісна з нормами моралі, постійне зловживання 

спиртними напоями, не участь у виховання дітей, безробіття. Відповідач подав 

апеляційну скаргу де вказав, що проти розірвання шлюбу не заперечує, але не 

погоджується з мотивувальною частиною судового рішення, адже вказані 

фактичні обставини та мотиви не відповідають дійсності і порушують його 



честь та гідність. Оцініть наміри відповідача Павлушена І. з позиції положень 

норм ЦПК. 

1355. До суду апеляційної інстанції звернувся з апеляційною скаргою на 

рішення суду першої інстанції адвокат відповідача. Апеляційний суд не 

прийняв апеляційну скаргу до розгляду і повернув її. У своїй ухвалі 

апеляційний суд зазначив, що: «відповідно до ч. 1 ст. 352 ЦПК правом на 

апеляційне оскарження наділяються лише «учасники справи», а адвокат є 

представником і не відноситься, згідно із ст. 42 ЦПК, до складу учасників 

справи». Оцініть дії апеляційного суду з точки зору вимог цивільного 

процесуального законодавства? 

1356. Яковенко звернувся до місцевого загального суду з позовною 

заявою про визнання права власності на частину житлового приміщення і 

відкриття окремого особового рахунку. Суд відмовив у відкритті провадження 

у справі. Як вправі поступити у такій ситуації Яковенко? 

1357. Колпаков звернувся з апеляційною скаргою на рішення суду 

першої інстанції у цивільній справі. Апеляційний суд виявив, що до неї не 

додані копії скарг і письмові матеріали відповідно до кількості учасників 

справи. Як повинен поступити апеляційний суд у даній ситуації? 

1358. Місцевий загальний суд ухвалив рішення у цивільній справі за 

позовом Ілащук до Панова про стягнення заборгованості за договором позики, 

яким позов задовільнив частково. Вступна і резолютивна частини рішення 

були проголошені 10 червня, а повне рішення складено і проголошено 20 

червня поточного року. До якого терміну сторони мають право подати 

апеляційну скаргу? 

1359. Сіренко подав апеляційну скаргу на рішення суду першої 

інстанції, ухваленого в цивільній справі про визнання заповіту недійсним з 

ціною позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму. Які особливості 

розгляду цієї справи можуть бути застосовані апеляційним судом в 

цивільному процесі? 

1360. До суду апеляційної інстанції надійшла апеляційна скарга на 

ухвалу суду в цивільній справі про відмову у видачі судового наказу про 

стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг. Апеляційна 

скарга була розглянута апеляційним судом без повідомлення учасників 

справи. Заявник звернувся до юриста який працює в житлово-комунальному 

підприємстві інтереси якого юрист і представляє в суді з питанням: «Чи не 

порушуються таким чином інтереси заявника, а саме не участю його в 

судовому засіданні?» Яку відповідь потрібно надати заявнику? 

1361. У суді апеляційної інстанції розглядалася апеляційна скарга на 

рішення суду першої інстанції в цивільній справі про відшкодування шкоди 

завданою дорожньо-транспортною пригодою. На стадії судового розгляду 

апеляційної скарги відповідач запропонував позивачу укласти мирову угоду 

на що отримав згоду. Сторони заявили спільну письмову заяву про укладення 

між ними мирової угоди але суд відмовив у її затвердження пояснивши, що в 

апеляційному провадженні сторони не мають право укладати мирову угоду. 



Дайте оцінку діям апеляційного суду з точки зору їх відповідності положенням 

ЦПК? 

1362. У цивільній справі за позовом Рогозіна до Міщенко про стягнення 

збитків заподіяних діями відповідача суд першої інстанції виявив 

неодноразові порушення процесуального законодавства з боку адвоката 

відповідача. Суд першої інстанції за даним фактам постановив окрему ухвалу 

стосовно адвоката відповідача. Адвокат відповідача вирішив оскаржити 

окрему ухвалу суду щодо нього в апеляційному порядку. Чи підлягає 

оскарженню окрема ухвала суду в даній ситуації? 

1363. До апеляційного суду звернувся позивач із апеляційною скаргою 

на рішення суду в цивільній справі про поновлення на попередньому місці 

роботи. В апеляційній скарзі було добавлено вимоги про стягнення заробітної 

плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди, 

завданої незаконним звільненням. Для підтвердження нових вимог були 

вказані і нові обставини. Що в апеляційній інстанції не приймається і не 

розглядається судом апеляційної інстанції? 

1364. Місцевий загальний суд своїм рішенням задовільнив позов 

Семчук до Тулєєва про розірвання договору куплі-продажу житлового 

будинку. Відповідач подав апеляційну скаргу до апеляційного суду поштою. 

У зв’язку з таким порядком подання апеляційної скарги було пропущено строк 

на апеляційне оскарження. Суд апеляційної інстанції встановив строк на 

подання заяви на поновлення такого строку. Заяву на поновлення строку на 

апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції було подано 

скаржником, але причини пропуску апеляційний суд визнав неповажними, а 

отже у відкритті апеляційного провадження відмовив, постановивши про це 

ухвалу. На протязі якого строку відповідач Тулєєв може оскаржити ухвалу 

суду апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження? 

1365. Після перегляду апеляційним судом рішення суду першої інстанції 

в цивільній процесі за позовом Шульги до Скачко про визначення порядку 

користування житловим будинком суд апеляційної інстанції залишив рішення 

без змін, а скаргу без задоволення. Скачко за порадою свого адвоката вирішив 

оскаржити рішення апеляційного суду в касаційному порядку. Який 

процесуальний документ повинен подати Скачко до касаційного суду? 

1366. Рогозін подав касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції 

яким йому було відмовлено в поновленні на попередньому місці роботи, 

мінуючи апеляційну інстанцію. Такі дії Рогозі пояснив, що його справа має для 

нього дуже важливе значення адже заробітна плата є важливим і єдиним 

засобом для існування його та його сім’ї. Проаналізуйте ситуацію з точки зору 

її відповідності нормам цивільного процесуального законодавства і виберіть 

правильну відповідь: 

1367. У цивільному процесі суд касаційної інстанції в своїй ухвалі про 

залишення апеляційної скарги без руху, поданою третьою особою без 

самостійних вимог Старковим, вказав, що вимоги третьої особи повинні бути 

приведені у відповідність до вимог в апеляційній скарзі, яка була подана до 

суду відповідачем Гулько раніше, на боці якого брав участь Старков. Чи 



відповідають дії касаційного суду положенням цивільного процесуального 

законодавства? 

1368. До суду касаційної інстанції на постанову суду апеляційної 

інстанції у цивільній справі про визнання договору куплі-продажи житлового 

будинку недійсним звернулася третя особа з самостійними вимогами, яка не 

була допущена судом першої інстанції до участі у справі, але суд вирішив 

питання про її права та інтереси щодо спірного житлового будинку. У 

касаційній скарзі третя особа вказала, що цивільна справа переглядалася в 

апеляційному порядку за апеляційною скаргою відповідача, але рішення суду 

першої інстанції було залишено без змін. Чи має право третя особа із 

самостійними вимогами звернутися з касаційною скаргою у наведеній 

ситуації? 

1369. Оскарживши в апеляційному порядку рішення суду в цивільній 

справі за позовом Буміна до Рожкова про погашення заборгованості за 

договором позики суд апеляційної інстанції залишив рішення суду першої 

інстанції без змін, а скаргу без задоволення. Відповідач Рожнов вирішив 

подати касаційну скаргу. Який із зазначених нижче інформаційних елементів 

обов’язково повинен міститися в змісті касаційної скарги? 

1370. Хлонович звернувся з касаційною скаргою на ухвалу апеляційного 

суду про відмову у відкритті апеляційного провадження про перегляд рішення 

суду першої інстанції в цивільній справі. Підставою звернення з касаційною 

скаргою Хлонович вважає порушення апеляційним судом норм 

процесуального права, яке виразилося у тому, що апеляційний суд не врахував 

поважність причини пропуску строку на апеляційне оскарження, а отже не 

поновив його. Причини пропуску строку на апеляційне оскарження Хлонович 

пояснив хворобою своєї дитини, що підтверджувалося медичною довідкою. В 

ухвалі апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження 

вказано, що причини пропуску повинні стосуватися учасників справи, а не їх 

близьких чи родичів. Як повинен поступити суд касаційної інстанції у даній 

ситуації? 

1371. Мірошник звернулася з касаційною скаргою на рішення суду 

першої інстанції і ухвалу суду апеляційної інстанції у справі за її позовом до 

Дробко про стягнення грошової заборгованості за договором оренди 

двокімнатної квартири. Суд касаційної інстанції відкрив касаційне 

провадження Яке процесуальне право виникає в учасників справи з моменту 

постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження і визначається 

строк для його реалізації? 

1372. Поліщук подав касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції 

яким право власності на дачно-садовий будинок і земельну ділянку на якій він 

розташований було визнано за позивачем Саєнко. Також, Поліщук оскаржив і 

постанову апеляційного суду, якою рішення суду першої інстанції залишено 

без змін, а апеляційна скарга без задоволення. Суд касаційної інстанції 

вивчивши матеріали касаційної справи постановив ухвалу про відкриття 

касаційного провадження у якій встановив строк для подання учасниками 



справи своїх заперечень на касаційну скаргу. У якій процесуальній формі 

повинні бути оформленні заперечення на касаційну скаргу? 

1373. Суд першої інстанції ухвалив рішення у цивільній справі яким 

задовольнив позовні вимоги Вакарова до Думітру про визнання права 

власності на трьохкімнатну квартиру. Суд апеляційної інстанції залишив 

рішення без змін, а апеляційну скаргу без задоволення. Позивач Вакаров 

вирішив оскаржити і рішення суду першої інстанції і постанову апеляційного 

суду. Він звернувся за професійною правовою допомогою до свого знайомого 

адвоката який допоміг йому скласти зміст касаційної скарги і оформити її у 

належній письмовій формі. Хто у даній ситуації повинен підписати касаційну 

скаргу? 

1374. Лисенко на пропозицію свого адвоката вирішив подати касаційну 

скаргу на рішення суду першої інстанції та на постанову апеляційної інстанції 

у цивільній справі якими йому було відмовлено у задоволенні позовних вимог 

до фермерського господарства про поновлення на роботі та компенсації 

середньомісячного заробітку за час вимушеного прогулу. У якому порядку 

повинен подати касаційну скаргу Лисенко? 

1375. Суд першої інстанції розглянувши цивільну справу за позовом 

підприємства до свого робітника Тушко про відшкодування шкоди завданої 

ним підприємству, на якому він працював слюсарем-ремонтником тракторної 

бригади, ухвалив рішення, яким задовольнив позовні вимоги у повному обсязі. 

Адвокат відповідача оскаржив судове рішення в апеляційному порядку. Суд 

апеляційної інстанції залишив скаргу без задоволення, а рішення без змін. 

Адвокат від імені відповідача Тушко подав касаційну скаргу на рішення суду 

першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції. Який документ 

обов’язково повинен додати адвокат до касаційної скарги, якщо касаційну 

скаргу було підписано ним? 

1376. Короленко оскарживши рішення суду першої інстанції в 

апеляційному порядку, яким рішення суду залишено без змін, а скаргу без 

задоволення, вирішив подати касаційну скаргу на рішення суду першої 

інстанції та постанову суду апеляційної інстанції. Але Короленко пропустив 

тридцяти денний строк на касаційне оскарження, пояснюючи це тим, що він 

отримав копію постанови апеляційного суду із затримкою, а потів потрапив до 

лікарні у зв’язку з черговим медичним обстеженням та подальшим 

стаціонарним лікуванням. Касаційна скарга залишена апеляційним судом без 

руху і скаржнику Короленко було встановлено строк для вирішення питання 

про поновлення строку на касаційне оскарження. За допомогою якого 

процесуального документа Короленко вправі просити касаційний суд 

поновити такий строк і обґрунтувати поважність причин його пропуску? 

1377. Після відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою 

відповідача Ібрагімова, про перегляд рішення суду першої інстанції у 

цивільній справі про звільнення службового житлового приміщення, справа 

була призначена до розгляду. На протязі якого строку повинна бути 

розглянута касаційна скарга на судове рішення? 



1378. Кучеренко подала касаційну скаргу на рішення суду після його 

апеляційного перегляду у цивільній справі про поновлення на попередньому 

місці роботи і стягнення середньомісячного заробітку за час вимушеного 

прогулу. До відкриття касаційного провадження Кучеренко дізналася, що 

керівництво дитячого садочка де вона працювала вихователем, поновила її на 

попередньому місці роботи і здійснила  нарахування середньомісячного 

заробітку за час вимушеного прогулу, а також принесло свої вибачення. 

Кучеренко вирішила  не  продовжувати судову тяганину і  припинити 

процесуальне провадження. Якою процесуальною дією вона може це зробити? 

1379. До суду касаційної інстанції надійшла касаційна скарга від юриста 

заводу «Наш продукт» на рішення суду першої інстанції після його 

апеляційного перегляду та постанову суду апеляційної інстанції якою рішення 

суду першої інстанції залишено без змін, а апеляційну скаргу без задоволення. 

Касаційна скарга була підписана юристом заводу який працює за трудовим 

контрактом на постійній основі. Суд касаційної інстанції не прийняв касаційну 

скаргу до розгляду і повернув її адже на підписання  касаційної  скарги і 

подання її потребує спеціальних на це повноважень. У який формі повинно 

бути виражено повноваження на представництво інтересів заводу «Наш 
продукт» в касаційному суді? 

1380. Після відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою 

позивача Бабак у цивільній справі про поділ житлового приміщення і 

відкриття окремого особистого рахунку було виявлено, що касаційна скарга 

не підписана Бабак. Суд касаційної інстанції закрив касаційне провадження. 

Яким процесуальним документом повинна бути оформлена така процесуальна 

дія касаційного суду? 

1381. У касаційному провадженні розглядалася касаційна скарга на 

рішення суду першої інстанції, після його апеляційного перегляду, у цивільній 

справі за позовом Стеценко до Соколової про визнання права власності на 

легковий автомобіль. Під час касаційного розгляду справи Стеценко вирішив 

відмовитися від позову. Суд касаційної інстанції не прийняв відмови від 

позову Стеценка, мотивувавши свої дії тим, що касаційне провадження 

відкрито за скаргою відповідачки Соколової, а отже лише вона має право 

відмовитися від скарги. Чи правильно поступив суд касаційної інстанції? 

1382. Суд касаційної інстанції переглядав рішення суду першої 

інстанції, після його апеляційного перегляду, у цивільній справі про виділення 

частки майна у спільній власності, сторони виявили намір укласти мирову 

угоду про що подали до суду спільну письмову заяву. Суд касаційної інстанції 

прийняв і затвердив мирову угоду сторін, про що постановив ухвалу якою 

закрив касаційне провадження у цивільній справі. До яких ще процесуальних 

наслідків призведе закриття касаційного провадження за даних підстав? 

1383. До суду касаційної інстанції звернувся Даньков, обґрунтовуючи у 

своїй скарзі незаконність рішення суду першої інстанції та незаконність 

постанови суду апеляційної інстанції, яке полягало у неправильному 

застосуванні судами норм матеріального права. До касаційної скарги Даньков, 

який брав участь в суді першої інстанції позивачем, не додав копії 



оскаржуваних рішень. Які дії суду касаційної інстанції повинні бути вчинені у 

даній ситуації? 

1384. Грушевська подала касаційну скаргу на рішення суду першої 

інстанції, після його перегляду в апеляційній інстанції, у цивільній справі за 

позовом Грушевської до Величко про визнання договору куплі-продажу 

недійсним. Після відкриття касаційного провадження у справі Грушевська 

вирішила збільшити розмір своїх позовних вимог внаслідок інфляції і 

збільшення ринкової вартості житлового фонду. Чи має право це зробити 

скаржник Грушевська у даній ситуації? 

1385. У касаційному суді відбувався розгляд цивільної справ за позовом 

Коваль до Шовколовіч про визнання права власності на житловий будинок, 

після перегляду рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку. У 

касаційній скарзі, поданої Коваль, він виклав нові позовні вимоги і 

обґрунтував їх, і просив задовільнити саме їх. У яких межах касаційний суд 

повинен розглянути справу? 

1386. У суді касаційної інстанції відбувався розгляд цивільної справи за 

позовом Оніщук до Романчук про повернення майна з чужого незаконного 

володіння. У процесі розгляду касаційної скарги судом було запропоновано 

укласти мирову угоду, на що сторони погодилися. Чи мав право касаційний 

суд пропонувати сторонам укласти мирову угоду? 

1387. Суд касаційної інстанції розглядаючи цивільну справу за позовом 

Чучканова до ДП «Держметеостандарт» про поновленні на попередньому 

місці роботи з’ясував, що суд першої інстанції та апеляційної інстанції 

неправильно застосував норми матеріального права у зв’язку з чим це 

призвело до ухвалення незаконних судових рішень. Яке з повноважень 

повинен застосувати касаційний суд у даній справі? 

1388. Після відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою 

позивача у цивільній справі Мінько до Букова і Рачковського про 

відшкодування шкоди, касаційний суд в ухвалі встановив строк для учасників 

справи для подання відзивів на апеляційну скаргу. Протягом встановленого 

строку (відзиву) відзивів не поступило. Як повинен вчинити суд апеляційної 

інстанції у даному випадку? 

1389. У касаційному суді відбувався судовий розгляд цивільної справи 

за позовом Хільчук до Тимчук про визнання права власності на житловий 

будинок. Скаржник Хільчук у процесі касаційного розгляду зробив заяву про 

відмову від скарги. Касаційний суд постановив ухвалу якою затвердив відмову 

від скарги і закрив касаційне провадження. Через тридцять днів Хільчук знов 

звернувся з касаційною скаргою на ті самі рішення суду першої інстанції і 

постанову суду апеляційної інстанції. Як повинен вчинити суд касаційної 

інстанції в даній ситуації? 

1390. В суді касаційної інстанції розглядалася цивільна справа за 

скаргою відповідача Щурової про визнання договору довічного утримання 

недійсним. За наслідками розгляду касаційної скарги суд касаційної інстанції 

прийняв постанову. У цей же час до касаційного суду надійшла касаційна 

скарга від другого співвідповідача до того ж позивача, яка не була присутня 



під час касаційного розгляду справи, з тих же підстав і предмету позову. Як 

повинен вчинити суд касаційної інстанції в такій ситуації? 

1391. За результатами розгляду касаційної скарги поданою відповідачем 

Булаєнко у цивільній справі за позовом до нього Савченко про визнання права 

власності, суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги 

прийняв постанову якою скасував рішення суду першої інстанції та постанову 

апеляційної інстанції і передав справу на новий розгляд до суду першої 

інстанції. Постанова була оформлена суддею-доповідачем. З яких 

обов’язкових частин повинна складатися постанова касаційного суду даній 

справі? 

1392. Суд касаційної інстанції розглядаючи цивільну справу за скаргою 

відповідача Журби у справі про визнання права власності та повернення майна 

з чужого незаконного володіння встановив, що судом апеляційної інстанції 

було порушено норми процесуального права при апеляційному перегляді 

рішення суду першої інстанції. Суд касаційної інстанції скасував рішення суду 

першої інстанції і постанову суду апеляційної інстанції і вирішив направити 

цивільну справу на новий розгляд. До якого суду повинна бути направлена 

цивільна справа? 

1393. Смірнов подав до суду заяву про перегляд рішення за 

нововиявленими обставинами, але до заяви не додав її копії та не сплатив 

судовий збір, вважаючи, що це не потрібно на даній стадії. Чи дотримався 

Смірнов порядку пред’явлення заяви? 

1394. Касаційний суд розглядаючи касаційну скаргу на рішення суду 

першої інстанції і постанову суду апеляційної інстанції у цивільній справі за 

позовом Шутак О. до ПП «Тепло у вашому домі» про повернення йому 

вартості проданого неякісного обладнання і відшкодування моральної шкоди 

скасував попередні судові рішення. Який судовий акт повинен ухвалити суд 

касаційної інстанції у даній ситуації якщо справа не буде передаватися на 

новий розгляд, провадження у справі не буду закрито і позов не буде залишено 

без розгляду? 

1395. Дорощук після закінчення розгляду судом першої інстанції 

цивільної справи за її позовом до Бунчук про визнання права власності на 

житлове приміщення, і набранням ним законної сили, вирішила звернутися до 

суду з питанням про його перегляд за нововиявленими обставинами, а саме 

наявністю договору дарування житлового будинку Дорощук. З яким 

процесуальним документом вправі звернутися Дорощук до суду з вимогою 

про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами? 

1396. Борошнюк звернувся з заявою до місцевого загального суду про 

перегляд рішення в цивільній справі щодо спадкового майна, що залишилося 

після смерті його батька. Рішення суду першої інстанції не оскаржувалося і 

набрало законної сили. Зі слів двоюрідного брата померлого батька, останній 

передав йому на зберігання десять тисяч доларів США, які він збирав собі на 

«чорний день». Про цю обставину не було відомо Борошнюк та відповідачу в 

справі. Як повинен поступити суд в такій ситуації? 



1397. У цивільному судочинстві розглядалася справа про стягнення 

аліментів на малолітню дитину за позовом Давидової до свого колишнього 

чоловіка Марущак. Вона вказала, що шлюб між ними було розірвано в 

судовому порядку місяць потому. Колишній чоловік сплачувати аліменти 

добровільно відмовляється, будь-яку матеріальну допомогу не надає. Зі своєю 

дитиною не зустрічається і не спілкується. Суд першої інстанції видав судовий 

наказ яким задовільнив вимогу Давидової про стягнення аліментів на 

малолітню дитину. Відповідач Марущак через два місці після набранням 

судовим наказом законної сили проходив медичне обстеження і дізнався, що 

після перенесеної тяжкої хвороби в дитинстві не в змозі мати дітей, отже він 

вважає, що дитина не від нього і він не повинен сплачувати на неї аліменти за 

рішенням суду. Чи є підстави для перегляду рішення суду першої інстанції за 

нововиявленими обставинами? 

1398. Бужинська звернулася до суду до колишнього чоловіка Чурсіна з 

позовом про стягнення аліментів на їх спільну малолітню дитину. Суд першої 

інстанції задовільнив позовні вимоги повністю. Через два місяці у Чурсіна 

народилася дитина від другого шлюбу. Маючи намір отримати зменшення 

розміру аліментів на першу дитину, Чурсін звернувся до суду із заявою про 

перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами. Чи є підстави для 

перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами? 

1399. Рішенням місцевого загального суду від 10 .02.2020 року Рокочій 

був визнаний батьком неповнолітньої дитини 5 років. У березні 2021 року 

Рокочій подав у той же суд заяву про перегляд рішення від 10.02.2020 за 

нововиявленими обставинами, обґрунтовуючи свою вимогу тим, що в основу 

рішення були покладені неправдиві показання свідків заявлених позивачкою, 

які стверджували, що не раз бачили Рокочія на картирі у позивачки, часті 

прогулки з дитиною, приймав у вихованні дитини. Факт дачі ними 

неправдивих показань підтверджується їх письмовими заявами. Чи є підстави 

для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами? 

1400. Рішенням місцевого загального суду Короленко був зобов’язаний 

сплачувати аліменти на малолітню дитину від першого шлюбу. Через чотири 

місяці у Короленко народилася дитина від другого шлюбу, внаслідок чого його 

матеріальне становище погіршилося. Маючи намір зменшити розмір 

аліментів, Короленко вирішив звернувся з заявою про перегляд рішення суду 

за нововиявленими обставинами. Чи наявні в даній ситуації підстави для 

звернення до суду? 

1401. Рішенням місцевого загального суду було задоволені позовні 

вимоги Ложкіної до Попеску про визнання права власності на комерційну 

нерухомість. Через два роки вироком суду, що набрав законної сили, було 

встановлено винні дії судді в отриманні хабара в особливо крупному розмірі, 

в наслідок чого було ухвалено рішення на користь позивачки. Чи є підстави 

для перегляду судового рішення і які це підстави? 

1402. До суду апеляційної інстанції надійшла заява про перегляд за 

нововиявленими обставинами рішення апеляційного суду у цивільній справі 

за позовом Лещенко до Ковальова про визнання заповіту недійсним. Лещенко 



вказав, що заповідач, їхній батько який помер, хворів на психічний розлад 

здоров’я і в момент просвітлення оформив заповіт на свого сусіда, який 

увійшов до нього в довіру. Нотаріус психічних відхилень у заповідача не 

помітив, а не координаційні рухи пояснив похилим віком. Через деякий час 

Лещенко виявив медичну історію хвороби свого батька, а в дома у нього 

знайшов медичні документи, що свідчили про наявність психічних відхилень 

у нього і перебування його з недавнього часу на обліку у психоневрологічному 

диспансері. Ця інформація ретельно приховувалася батьком, а тому була 

невідома Лещенко на момент розгляду справи в суді. Суд відкрив 

провадження у справі. На протязі якого терміну судова справа повинна бути 

переглянута за нововиявленими обставинами? 

1403. Обушенко подала до суду заяву про перегляд рішення суду першої 

інстанції за нововиявленими обставинами розглянуту за її позовом до 

Таранова про визнання порядку користування спільною прибудинковою 

земельною ділянкою. Після відкриття провадження за нововиявленими 

обставинами Обушенко з особистих мотивів вирішила не продовжувати 

судовий процес і відмовилася від своєї заяви. Впродовж якого терміну 

заявниця Обушенко вправі це зробити? 

1404. Суд апеляційної інстанції переглядаючи судове рішення у 

цивільній справі за нововиявленими обставинами за позовом Іщенко до 

Марчук про поділ трьох кімнатної квартири яка дісталася їм у спадок. Сторони 

вирішили укласти мирову угоду домовившись про це під час перерви у 

судовому засіданні. Як повинен поступити суд в такій ситуації? 

1405. До апеляційного суду звернувся Тищенко із заявою про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами у цивільній справі про 

визнання права власності на майно, яке залишилося після смерті фізичної 

особи. Суд апеляційної інстанції розглянувши справу не знайшов 

підтвердження наявності нововиявлених обставин, а тому відмовив у 

задоволенні заяви. Який процесуальний документ повинен ухвалити суд 

апеляційної інстанції в наведеній ситуації? 

1406. Рішенням місцевого загального суду було ухвалено рішення яким 

задоволено позовні вимоги Гнатюк до своєї рідної сестри про поділ садово- 

дачного дерев’яного будинку. Він пропонував за ним і за його сестрою визнати 

порівну права власності на будинок. Гнатюк в суді запропонував сестрі 

виплатити половину вартості належного їй будинку взамін на його власність 

на весь будинок, на що сестра погодилася. Суд постановив ухвалу про 

затвердження мирової угоди. Не оформивши документи на садово-дачний 

будинок Гнатюк дізнався, що будинок було повністю знищено пожежею. 

Причина пожежі, за висновками експертизи, коротке замикання у внутрішній 

електромережі в будинку. Чи може Гнатюк звернутися із заявою про 

скасування судової ухвали за нововиявленою обставиною? 

1407. Бражнікова пред’явила позов до колишнього чоловіка Рогозіна 

про стягнення аліментів на малолітню дочку. Відповідач позовні вимоги не 

визнавав але проти них і не заперечував. Суд ухвалив рішення, яким 

задовольнив позовні вимоги. Через півроку до Рогозіна прийшов сусід 



Шорохов і заявив, що він є батьком дитини і має наміри її удочерити. Рогозін 

звернувся із заявою про перегляд рішення суду за нововиявленими 

обставинами. Суд відкрив провадження у справі та розглянув її. Які 

повноваження повинен застосувати суд у даній ситуації? 

1408. Переглядаючи рішення суду першої інстанції за нововиявленими 

обставинами за заявою Пилипюк, суд відкрив провадження у справі і 

розглянув справу. За результатами перегляду судового рішення за 

нововиявленими обставинами задовольнив заяву та скасував судове рішення. 

Яким судовим актом повинно бути завершено судовий перегляд за 

нововиявленими обставинами у такому випадку? 

1409. Лакурова звернулася до суду із заявою про перегляд за 

нововиявленими обставинами рішення місцевого загального суду за її позовом 

до колишнього чоловіка про поділ майна, яке є спільною власністю подружжя, 

набутого під час шлюбу. Суд ухвалив рішення яким здійснив поділ майна. 

Рішення в апеляційному порядку не оскаржувалося і набрало законної сили. 

Через чотири місяці Лакурова дізналася, що її колишній чоловік таємно від неї 

придбав під час шлюбу будинок. У зв’язку з цим будинок не був включений у 

перелік майна, що входило до спільної сумісної власності подружжя. Лакурова 

вважає, що рішення суду повинно бути скасовано за результатами його 

перегляду за нововиявленими обставинами. Чи є підстави для перегляду 

судового рішення і які це підстави? 

1410. Яким органом виконуються рішення суду ухвалені під час 

перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами? 

1411. Який суд вирішує питання щодо звернення судового рішення до 

виконання? 

1412. Що є підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації 

судового рішення, що набрало законної сили? 

1413. Які документи додаються судом до виконавчого листа, якщо 

судом були вжиті заходи щодо забезпечення позову? 

1414. Яку дію може вчинити стягувач в процесі виконання судового 

рішення? 

1415. Які дії суд повинен вчинити у разі вибуття однієї із сторін 

виконавчого провадження? 

1416. За чиєю ініціативою вирішується питання про тимчасове 

влаштування дитини до лікувального закладу? 

1417. Хто розглядає питання про тимчасове влаштування дитини до 

лікувального закладу? 

1418. Хто оголошує розшук боржника на стадії звернення судового 

рішення до виконання? 

1419. В яких випадках суд вирішує питання про примусове проникнення 

до житла чи іншого володіння особи? 

1420. В який термін суд розглядає подання про примусове проникнення 

до житла особи? 



1421. На кого покладаються судом судові витрати, пов’язані з розглядом 

скарги на оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових 

осіб органів державної виконавчої служби? 

1422. За чиєю ініціативою вирішується питання про звернення 

стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках і належать особі, яка 

має заборгованість перед боржником? 

1423. В який термін суд розглядає заяву про звернення стягнення на 

нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване в установленому 

законом порядку? 

1424. Яку дію може передбачити суд апеляційної інстанції в рішенні у 

разі неможливості повернути майно боржнику? 

1425. На який строк суд здійснює тимчасове обмеження боржника у 

праві виїзду за межі України? 

1426. Що є підставою для заміни сторони виконавчого провадження 

правонаступником? 

1427. На підставі якого документа суд замінює сторону виконавчого 

провадження? 

1428. Хто вирішує питання щодо визначення частки майна боржника у 

спільному майні? 

1429. Який суд уповноважений вирішувати питання про поворот 

виконання рішення, постанови? 
1430. Що є підставою для повороту виконання рішення, постанови? 

1431. Які дії суду апеляційної інстанції, якщо рішення після його 

виконання скасовано? 

1432. Яку дію може вчинити суд при вирішенні питання про поворот 

виконання судового рішення? 

1433. Які особливості подання заяв про поворот виконання судового 
рішення? 

1434. В яких категоріях справ поворот виконання рішення не 

допускається? 

1435. Чи допускається поворот виконання рішення у справах про 

стягнення заробітної плати? 

1436. Чи допускається поворот виконання рішення у справах про 

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом? 

1437. Яка складова частина скарги на дії виконавця НЕ є обов’язковою 

для зазначення у скарзі на дії начальника відділу ДВС? 
1438. В якій формі викладаються виконавчі листи? 

1439. Як іменується особа, яка зобов’язана за рішенням суду вчинити 

певні дії? 

1440. Що є підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців судового рішення? 

1441. Який документ видається особі за кожним судовим рішенням, що 

набрало законної сили? 
1442. Яке з рішень суду підлягає негайному виконанню? 

1443. Яка з ухвал суду підлягає негайному виконанню? 



1444. Який обов’язок покладається на державного виконавця при 

негайному виконанні судового рішення? 

1445. В якому випадку суд може видати кілька виконавчих листів на 

виконання судового рішення? 

1446. До яких органів надсилаються судом документи про стягнення 

судового збору? 
1447. Який з документів є виконавчим документом? 

1448. Яким правом наділяється стягувач на стадії виконання судового 

рішення? 

1449. Суд якої інстанції може визначити порядок виконання судового 

рішення? 
1450. Що слід розуміти під поворотом виконання судового рішення? 

1451. Який виконавчий документ видається за судовим рішенням про 

поворот виконання? 

1452. Хто може звернутися до суду зі скаргою на рішення, дії чи 

бездіяльність державного виконавця? 

1453. У якій формі повинна бути викладена скарга на дії державного 

виконавця? 

1454. Якщо строк для подання скарги, з якою особа звертається до суду 

на дії державного виконавця, пропущений з поважних причин, то такий строк 

може бути судом: 

1455. За чиїм зверненням здійснюється поновлення строку для подання 

скарги, з якою особа звертається до суду на дії державного виконавця? 

1456. Який суд розглядає скаргу стягувача про бездіяльність державного 

виконавця? 

1457. Участь якої особи НЕ передбачена чинним ЦПК України при 

розгляді скарги на дії приватного виконавця? 

1458. При винесенні судового рішення суддя зазначив про те, що воно 

підлягає негайному виконанню. В який строк виконавчий документ, виданий 

на підставі судового рішення, допущеного до негайного виконанню може бути 

пред’явлений до виконання? 

1459. За ініціативою якої особи суд, що видав виконавчий документ 

уповноважений розпочати розгляд справи про виправлення помилки у 

виконавчому документі? 

1460. Місцевий загальний суд задовільнив заяву Мотлик про 

встановлення факту смерті її батька на тимчасово окупованій території 

України. Встановлення факту смерті батька їй необхідне для вступу в 

спадщину. В який термін дане рішення підлягає виконанню? 

1461. Місцевим загальним судом ухвалено рішення, яким стягнуто з 

юридичної особи на користь фізичної особи заборгованість за 3 місяці із 

заробітної плати після утримання обов`язкових податків та зборів в 

загальному розмірі 14963 грн. 10 коп. Водночас, при ухваленні вказаного 

судового рішення судом не вирішено питання щодо допущення до негайного 

виконання рішення в частині виплати заробітної плати. Не погодившись із 

зазначеним рішенням суду, відповідач подав апеляційну скаргу, яка разом з 



матеріалами справи була направлена до апеляційного суду. Апеляційний суд 

направив справу до місцевого суду для вирішення питання щодо негайного 

виконання рішення в частині виплати заробітної плати. Які діє має вчинити 

місцевий суд? 

1462. Місцевим загальним судом ухвалено рішення, яким стягнуто з 

юридичної особи на користь фізичної особи заборгованість за 12 місяців із 

заробітної плати після утримання обов`язкових податків та зборів в 

загальному розмірі 210 963 грн. Відповідач подав апеляційну скаргу, яка разом 

з матеріалами справи була направлена до апеляційного суду. Апеляційний суд 

направив справу до місцевого суду для вирішення питання щодо негайного 

виконання рішення в частині виплати заробітної плати. Які діє має вчинити 

місцевий суд? 

1463. Романенко звернулася до апеляційного суду із заявою про 

ухвалення додаткового рішення про негайне виконання рішення по справі за її 

заявою про стягнення з Опанасенка на її користь аліментів на утримання 

неповнолітніх дітей, мотивуючи свої вимоги тим, що місцевим судом при 

прийнятті вказаного рішення не вирішено питання щодо негайного виконання 

рішення суду, про що вона заявляла клопотання. А тому, просить суд 

апеляційної інстанції вирішити питання про негайне виконання рішення 

місцевого суду. Чи правомірні дії Романенко? 

1464. Рішенням місцевого суду з Сивенка на користь Тривеніної 

стягнуто аліменти на утримання неповнолітньої доньки до досягнення 

дитиною повноліття. Матеріалами цивільної справи підтверджується факт 

видачі позивачу виконавчого листA. Оригінал виконавчого листа знаходиться 

на виконанні на підприємстві, де і працює боржник. При цьому, боржник на 

даний час, крім заробітної плати отримує ще і пенсійні виплати. Особа, на 

користь якої присуджено аліменти на дитину, хоче подати заяву про 

відрахування аліментів із пенсії. Який виконавчий документ вона має 

використати? 

1465. Директор Комунального підприємства звернувся до суду із заявою 

про видачу дубліката судового наказу по справі за заявою Комунального 

підприємства про видачу судового наказу про стягнення з ОСОБА_1 

заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг з постачання теплової 

енергії. В заяві про видачу дублікату судового наказу не вказані сторони 

виконавчого провадження, заінтересовані особи, відсутні обставини та докази, 

які б свідчили про втрату виконавчого документA. Яке рішення винесе суд? 

1466. Платник аліментів Кирилов працевлаштований в ТОВ «Бі Ел Джи 

Мікрофінанс» і ПТ «Ломбард Донкредит». Окрім цього отримує прибутки від 

орендної плати ПрАТ «Сад». Від чого залежатиме кількість дублікатів 

виконавчого листа у справах про стягнення аліментів? 

1467. Задоля звернулася до суду з заявою про відстрочку виконання 

рішення суду, в якій посилається на те, що районним судом було ухвалено 

рішення по цивільній справі за позовом публічного АТ обленерго до Задолі 

про стягнення заборгованості за спожиту електроенергію в сумі 84 879 грн. 

Зазначає, що на даний час не є приватним підприємцем, за станом здоров`я не 



може отримувати постійний дохід, потребує постійного лікування і придбання 

ліків, з 2017 року на все її майно накладено арешт, інші джерела отримання 

доходу відсутні, таким чином сплатити всю суму одразу не має можливості. 

Тому просить суд відстрочити виконання рішення районного суду в розмірі 

85000 грн. Чи може суд задовольнити таке клопотання? 

1468. Рішенням міськрайонного суду стягнено з відповідачів як 

солідарних боржників на користь позивача 3877, 71 гривень за послуги з 

утримання будинку та прибудинкової території. На адресу суду надійшла 

заява відповідача про відстрочення виконання рішення оскільки на цей час 

розглядається заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами (до 

вирішення заяви по суті). Чи підлягає дана заява задоволенню? 

1469. Під час видачі виконавчого листа по цивільній справі про 

стягнення з Ромашки на користь АТ КБ «ПриватБанк» заборгованості, 

місцевий суд допустив помилку у відомостях щодо боржника, зазначивши 

невірно його по батькові. Яким чином можна виправити даний недолік? 

1470. Районним судом було ухвалено заочне рішення, яким задоволено 

позов та стягнуто з відповідача аліменти на утримання позивача у розмірі 1/4 

частини з усіх видів доходу (заробітку) відповідача щомісячно. На виконання 

рішення суду районним судом видано виконавчий лист, котрий пред’явлено 

до виконання у відповідний відділ ДВC. Постановою державного виконавця 

виконавчий лист повернуто стягувачу без прийняття до виконання у зв’язку з 

порушенням строку пред’явлення виконавчого документу до виконання. До 

якого суду в такому випадку подається заява про поновлення пропущеного 

строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання? 

1471. Осока звернувся до суду з заявою про розстрочку виконання 

рішення у справі за позовом ПАТ «Банк» до Осоки про стягнення боргу в сумі 

290 000 грн. Заяву мотивує тим, що виконати рішення суду не може через 

скрутне матеріальне становище, важкий стан здоров’я, що супроводжується 

сердечно-судинними, бронхо-обструктивними формами захворювання. Тому 

просить надати йому розстрочку строком на 15 місяців. Осока у судове 

засідання з`явився, заяву підтримав з мотивів викладених у такій та просить 

заяву задовольнити. Чи підлягає заява задоволенню? 

1472. Стрілець звернулась до районного суду з заявою про розстрочку 

виконання рішення суду. В заяві вказала, що рішенням цього ж суду 

задоволено позов Макара до Стрілець про поділ спільного майна подружжя. 

Стягнуто з відповідача 105 237 грн. грошової компенсації за об’єкт 

незавершеного будівництвA. До сплати залишилось 24 000 грн. грошової 

компенсації за нежитлове приміщення. Відділом ДВС було відкрито 

виконавче провадження. Заявник вказує, що може сплачувати борг щомісяця 

по 1000 грн., виходячи з її доходів (пенсії та доходів від підприємницької 

діяльності), а у разі реалізації її нерухомого майна вона втратить дохід від 

підприємницької діяльності. Чи підлягає дана заява задоволенню? 

1473. 09 квітня 2019 року Олійник звернувся до Верховного Суду 

України із касаційною скаргою на постанову Київського апеляційного суду від 

07 березня 2019 року у справі за позовом Акціонерного товариства «Укрбанк» 



до Олійника про звернення стягнення на предмет іпотеки. Ухвалою 

Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 15 травня 2019 

року відкрито касаційне провадження у вказаній справі та витребувано 

цивільну справу. У травні 2019 року ОСОБА_1 надіслав клопотання, в якому 

просить зупинити виконавче провадження по оскаржуваній справі. Як суд 

повинен вирішити питання по даному клопотанню? 

1474. Рішенням районного суду стягнуто з відповідача на користь 

позивача 10100 грн. завданих матеріальних збитків, 1000 грн. моральної 

шкоди та суму сплаченого судового збору 1102 грн. Ухвалою апеляційного 

суду рішення районного суду залишено без змін. Постановою Верховного 

Суду рішення районного суду, ухвалу апеляційного суду у частині стягнення 

з відповідача на користь позивача 1000 грн. моральної шкоди - скасовано. У 

задоволенні позову позивача до відповідача про стягнення моральної шкоди - 

відмовлено. Відповідач надав документ, який підтверджує те, що суму, 

стягнуту за раніше прийнятим рішенням, списано установою банку. Яке 

рішення стосовно виконання судового рішення прийме Верховний Суд? 

1475. Старший державний виконавець Деснянського районного відділу 

ДВС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) Черуха О.М. звернувся до суду із клопотанням про 

затвердження мирової угоди, укладеної між сторонами ОСОБА_1 та 

ОСОБА_2 під час виконання судового рішення про стягнення аліментів. 

Сторонами було укладено мирову угоду, яку вони просять у своїй заяві 

затвердити. В якому випадку суд може не визнати мирову угоду в процесі 

виконання рішення суду? 

1476. Під час виконання судового рішення про стягнення заборгованості 

за договором позики у боржника раптово захворіла дружина та померла, він 

поніс значні матеріальні затрати на її лікування та поховання. До кого має 

звернутися боржник із заявою про відстрочення виконання рішення суду? 

1477. Начальник відділу державної виконавчої служби ОСОБА_1 

звернувся до суду з поданням про розшук боржника ОСОБА_2. В 

обґрунтування подання зазначає, що в ВДВС на виконанні перебуває зведене 

виконавче провадження з примусового виконання рішень суду та інших 

органів щодо стягнення заборгованостей із боржника ОСОБА_2. Боржником 

вказане рішення не виконується. Місце перебування боржника невідоме. В 

якому місці оголошується розшук боржника? 

1478. На виконанні у міському відділенні державної виконавчої служби 

знаходиться виконавче провадження з виконання виконавчого листа про 

стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 аліментів на неповнолітню дочку 

в розмірі 1/4 частки всіх видів його заробітку (доходу) щомісяця, але не менше 

30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 10 

вересня 2015 року і до досягнення дитиною повноліття. Боржник ухиляється 

від виконання своїх зобов’язань. В якому місці може бути оголошено привід 

боржника? 

1479. Рішенням Сторожинецького районного суду позов задоволено, 

витребувано у Подоляка та передано Кузьменкові мототракторний блок і 



саджалку до мототракторного блоку. Що може передбачити суд в рішенні у 

разі неможливості повернути майно боржнику в натурі? 

1480. ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом, в якому просить стягнути 

з відповідача ОСОБА_2 на його користь матеріальну шкоду, завдану внаслідок 

ДТП. Позов задоволено шляхом ухвалення заочного рішення. Заяву ОСОБА_2 

про скасування заочного рішення залишено без задоволення. ОСОБА_2 

подано апеляційну скаргу на заочне рішення. В результаті розгляду заочне 

рішення скасовано апеляційним судом, прийнято нову постанову, якою у 

задоволенні позову ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про відшкодування матеріальної 

шкоди, завданої внаслідок ДТП відмовлено. В яких часових межах можна 

подати заяву про поворот виконання рішення? 

1481. За результатами розгляду цивільної справи за позовом Богданової 

до Жоган, третя особа Служба у справах дітей Лозівської районної державної 

адміністрації Харківської області про позбавлення батьківських прав, 

призначення опікуна та стягнення аліментів, позов Богданової задоволено та 

видано виконавчий лист. Як іменується особа, в інтересах якої видано цей 

виконавчий документ? 

1482. Постановою старшого державного виконавця Лукмасла М.М. від 

11.01.2018 відкрито виконавче провадження про примусове виконання 

виконавчого листа, виданого 17.11.2017 районним судом. Постановою 

державного виконавця боржнику надано 10 робочих днів на виконання 

зазначеного судового рішення немайнового характеру. Станом на 04.02.2019 у 

стягувача немає жодної інформації про належне та реальне виконання 

боржником судового рішення у строк, встановлений державним виконавцем. 

Постановою від 04.02.2019, старший державний виконавець Лукмасло М.М., 

за відсутності об`єктивних підстав та законного обґрунтування, у черговий раз 

відклав проведення виконавчих дій замість застосування до боржника штрафу 

за невиконання судового рішення. З яким процесуальним документом можна 

звернутися до суду на дії державного виконавця? 

1483. Приватний виконавець у ході виконавчого провадження відмовив 

у задоволенні заяви боржника про зупинення виконавчого провадження та 

відмовив у відкладенні проведення виконавчих дій. Боржник має намір 

звернутися до суду із скаргою про зобов`язання приватного виконавця винести 

постанову про зупинення виконавчого провадження. До якого суду подається 

така скарга? 

1484. Рішенням Кам’янець-Подільського міськрайонного суду 

поновлено Голованова на посаді вчителя фізкультури, зобов’язано виплатити 

заробітну плату за час вимушеного прогулу, моральну та майнову шкоду. У 

якій частині цієї цивільної справи суд допустить негайне виконання рішення? 

1485. Хто має право звернутися до суду із заявою про відновлення 
втраченого повністю або частково судового провадження в цивільній справі? 

1486. Що додається до заяви про відновлення втраченого повністю або 

частково судового провадження в цивільній справі? 

1487. У якому випадку суд відмовляє у відкритті провадження за заявою 

про відновлення втраченого судового провадження? 



1488. Що бере до уваги суд при розгляді заяви про відновлення 

втраченого судового провадження? 

1489. Заява про відновлення втраченого повністю або частково судового 

провадження може бути подана до суду: 

1490. Який процесуальний документ постановляє суд у справі про 

відновлення втраченого судового провадження? 

1491. Рішенням районного суду задоволено позов ОСОБА_3 до 

ОСОБА_2 про розірвання шлюбу. Позивач звернулася до районного суду, щоб 

отримати судове рішення, оскільки воно потрібне для отримання витягу з 

державного реєстру актів цивільного стану про розірвання шлюбу. Однак їй 

повідомлено, що в результаті пожежі в приміщенні районного суду матеріали 

справи невиправно пошкодженні, а саме повністю знищенні вогнем, а тому 

отримати рішення суду вона не зможе. До якого суду може звернутися позивач 

із заявою про відновлення даного втраченого судового провадження? 

1492. ОСОБА_1 звернулась до суду з заявою про відновлення 

втраченого судового провадження. Суд встановив, що заявником не зазначено 

особи, які брали участь у справі і в якому процесуальному статусі, їх ім`я, їх 

місце проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

за його наявності, або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян 

України, якщо відповідні дані відомі заявникові, до заяви про відновлення 

втраченого судового провадження не надано копії заяви відповідно до 

кількості учасників справи. Яке рішення прийме суд? 

1493. До Дзержинського міського суду Донецької області звернувся 

представник ТОВ «Вердикт Капітал» з заявою про відновлення втраченого 

провадження (для виконання судового рішення) в цивільній справі за позовом 

про стягнення заборгованості. У заяві зазначено, що дану цивільну справу, яка 

перебувала в провадженні Ленінського районного суду м. Донецька, до 

Дзержинського міського суду Донецької області передано не було. В яких 

часових межах можна подати до суду таку заяву? 

1494. ОСОБА_1 звернулася до суду із заявою про видачу дубліката 

виконавчого документа у цивільній справі за її позовом до ОСОБА_2 про 

стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, рішення в якій було 

ухвалено Станично-Луганським районним судом Луганської області. Згідно 

довідки керівника апарату Біловодського районного суду від в архіві 

Біловодського районного суду Луганської області відсутня дана цивільна 

справA. ОСОБА_1 звернулася до суду із заявою про відновлення втраченого 

судового провадження. За правилами якого провадження буде відбуватися 

розгляд цієї заяви? 

1495. До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області з 

заявою про відновлення втраченого судового провадження у цивільній справі 

звернулося ПАТ «Центренерго», в якій просило відновити втрачене судове 

провадження у цивільній справі за заявою Публічного акціонерного 

товариства «Центренерго» про видачу судового наказу про стягнення з 

ОСОБА_1 заборгованості за житлово-комунальні послуги, закінченій видачею 

судового наказом Дебальцевським міським судом Донецької області від 19 



серпня 2013 року. В обґрунтування вимог заявник посилався на те, що 

відновлення втраченого судового провадження необхідно для отримання 

дублікату виконавчого документу для пред`явлення судового рішення до 

виконання. Які правила оплати судових витрат заявником у даній справі? 

1496. Рішенням суду Івановського району Брестської області Республіки 

Білорусь від 16 листопада 2019 року з Мироненка вирішено стягнути на 

користь Тихон аліменти на утримання дітей в розмірі 50% всіх видів заробітку 

та (або) іншого доходу, але не менше 100% бюджету прожиткового мінімуму 

в середньому на одну особу, починаючи стягнення з 24 жовтня 2019 року та 

до досягнення дітьми повноліття. Також даним рішенням вирішено стягнути з 

відповідача державне мито в дохід держави в розмірі 332 рублів 55 копійок. 

Який суд буде розглядати питання про надання дозволу на примусове 

виконання даного рішення іноземного суду? 

1497. До Малинського районного суду Житомирської області надійшло 

клопотання ОСОБА_1 про визнання та виконання на території України 

рішення суду Лепельського району Вітебської області Республіки Білорусь по 

справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення вартості 

безпідставного збагачення. Яким складом суд розглядатиме дану справу? 

1498. До Троїцького районного суду Луганської області надійшло 

судове доручення російського суду про вручення судових документів 

ОСОБА_1. Судом встановлено, що дане доручення не може призвести до 

порушення суверенітету України або створити загрозу її національній безпеці 

та не суперечить законам або міжнародному договору, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України. Яке рішення стосовно такого 

доручення має прийняти суд? 

1499. На адресу районного суду надійшло доручення польського суду 

про вручення судових документів Вишневої, жительці C. К. Івано- 

Франківської області Петровій. Петрова в судове засідання не з`явилась двічі, 

причин неявки суду не повідомила, хоча була належним чином повідомлена 

про виклик до суду. Судом встановлено, що немає можливості виконати 

доручення іноземного суду. Яке рішення стосовно такого доручення має 

прийняти суд? 

1500. В провадженні міського суду знаходиться цивільна справа за 

позовом Р. до C. про визначення розміру ідеальних часток у праві спільної 

сумісної власності. Ухвалою суду відкрито провадження за правилами 

загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання 

з розгляду даної цивільної справи, яке відкладалось та було призначене на 30 

березня 2020 року. Сторони в підготовче судове засідання не з`явились, про 

місце, дату та час розгляду справи були повідомлені належним чином, що 

підтверджується розписками про отримання судових повісток. В судовому 

засіданні було встановлено, що відповідачка по даній справі на даний час 

мешкає на території Білорусії. Яке рішення повинен прийняти суд щодо 

подальшого руху справи? 


