1. Орган державної влади звернувся до фізичної особи - підприємця А. з
вимогою виготовляти товари встановленого асортименту. Який принцип
цивільного законодавства в даному випадку порушено?
2. Визначте, до яких з названих нижче суспільних відносин можна
застосувати норми цивільного права:
3. Що притаманно методу цивільно-правового регулювання?
4. Що НЕ належить до принципів цивільного права?
5. У чому полягає зміст превентивної функції цивільного права?
6. Що таке суб’єктивне цивільне право особи?
7. Як співвідносяться між собою цивільне право як галузь права і цивільне
законодавство?
8. Що таке цивільне право як наука?
9. Для захисту порушених цивільних прав адвокат посилався в позовній
заяві на норми цивільного законодавства, які регулюють подібні за
змістом цивільні відносини, оскільки відносини, що виникли на практиці
за участю його клієнта, спеціальними нормами цивільного законодавства
НЕ регулюються. До якого правового прийому вдався адвокат?
10. Чи мають акти цивільного законодавства зворотну дію в часі?
11. Які засоби подолання прогалин законодавства передбачено в цивільному
праві?
12. Якщо між С. і Б. виникли правовідносини, що не врегульовані актами
цивільного законодавства та відсутні норми, що регулюють побідні
правовідносини, то що потрібно застосовувати для їх врегулювання?
13. Які настають наслідки якщо у чинному міжнародному договорі України,
укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила,
ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства?
14. Сторони С. та Д. при укладенні правочину відступили від положень актів
цивільного законодавства і врегулювали свої відносини на основі
правового звичаю. Яка юридична доля даного правочину?
15. Що становить юридичний зміст цивільних правовідносин?
16. Який правовий статус має держава у цивільних відносинах?

17. Як називаються юридичні факти, які породжують, змінюють чи
припиняють цивільні правовідносини, незалежно від волі фізичних чи
юридичних осіб?
18. Хто може виступати суб’єктом цивільних правовідносин?
19. Що НЕ є підставами виникнення цивільних прав та обов'язків?
20. Що із перерахованого НЕ є елементом цивільних правовідносин?
21. До якої форми захисту, відповідно до цивільного законодавства,
належить самозахист?
22. М. є власницею ноутбука марки «L». До якого виду правовідносин
належить право власності?
23. Як поділяються цивільні правовідносини залежно від об’єкта?
24. Між К. та В. виникли зобов’язання на підставі договору довічного
утримання, а між Ж. та Р. внаслідок заподіяння шкоди майну Ж. Про які
види зобов’язань йде мова?
25. Яким чином державний нотаріус Д. може здійснювати захист цивільних
прав?
26. Які з вказаних юридичних фактів не є юридичними вчинками?
27. А. знайшла годинник і здала знахідку до поліції. Про який вид
юридичного факту йде мова?
28. І. склав заповіт в якому все майно заповів дружині. Про який вид
юридичного факту йде мова?
29. Які види цивільної дієздатності фізичної особи виділяють в цивільному
праві?
30. Який наслідок припинення шлюбу до досягнення фізичною особою
повноліття передбачено щодо набутого нею обсягу повної цивільної
дієздатності?
31. 16-річний О. зареєстрований як фізична особа-підприємець. Яким видом
цивільної дієздатності він наділений?
32. 16-річна Ц. уклала шлюб із В., який через рік було розірвано. Яким видом
цивільної дієздатності наділена Ц. після розірвання шлюбу?
33. Який порядок поновлення цивільної дієздатності недієздатної особи?

34. Яку відповідальність малолітньої особи за завдану нею шкоду
передбачено в цивільному праві?
35. Малолітній О., що проживає разом з батьком, 13 років. З якого віку,
відповідно до положень цивільного законодавства, О. має право вільно
обирати собі місце проживання?
36. С. (76 років), протягом останніх п’ятнадцяти років він має проблеми із
слухом, а у 2000 році періодично грав в азартні ігри. У 2019 році у С.
було підтверджено хронічний, стійкий психічний розгляд, внаслідок
якого С. НЕ здатен усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.
Що з вище зазначеного є підставою для визнання С. недієздатним?
37. Обмежено дієздатний К. розбив мобільний телефон, який належав С. Хто
буде нести відповідальність за заподіяні збитки?
38. Недієздатна К. розбила лобове скло в автомобілі С. Хто буде нести
відповідальність за заподіяну шкоду?
39. Наступного дня після свого одруження неповнолітній О. завдав майнову
шкоду своєму одногрупникові. Хто відшкодовуватиме цю шкоду?
40. 15-річний С. працює за трудовим договором. З якого віку йому може бути
надана повна цивільна дієздатність?
41. Які дії може самостійно вчиняти І., цивільна дієздатність якої обмежена?
42. Який строк встановлено законодавцем зі спливом якого фізична особа
може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо в місці її постійного
проживання немає відомостей про місце її перебування?
43. Якщо про С. поширили недостовірну інформацію, то які правові наслідки
передбачаються за це відповідно до цивільного законодавства?
44. Яку з перерахованих нижче дій може самостійно вчиняти 16-літня
фізична особа?
45. Яке право має тринадцятирічна О. в цивільних правовідносинах?
46. Зараз М. 12 років, через скільки років він самостійно зможе виїхати за
межі України?
47. Який принцип приватного права визначає обсяг правоздатності фізичної
особи?

48. Який юридичний наслідок припинення неповнолітньою особою К.
підприємницької діяльності?
49. Якщо К. було визнано безвісно відсутньою, то опіка над її майном
встановлюється ким?
50. В якому випадку надана неповнолітній особі повна цивільна дієздатність
НЕ зберігається?
51. К. було оголошено померлим. Усе його майно успадкував Н. По спливу
якого строку Н. зможе продати успадковану ним земельну ділянку?
52. За якої умови обмежено дієздатний К. може самостійно отримувати свій
заробіток?
53. Неповнолітній А, над яким була встановлена опіка, досягнув 14 р. У
такому разі яким чином права і обов’язки опікуна переходять до
піклувальника?
54. Якщо батьки неповнолітньої С. виступають проти надання їй повної
цивільної дієздатності, то за яких умов може бути надана повна цивільна
дієздатність без їх згоди?
55. Громадянин К. пропав безвісти під час воєнних дій. Після спливу якого
строку К. може бути оголошений судом померлим?
56. М. рибалив на морі. Човен перевернувся і він втопився. Все це трапилось
на очах у шести громадян, які відпочивали на березі моря. Тіло М. не
знайшли. По спливу якого строку з моменту зникнення суд може
оголосити його померлим?
57. Якщо К. був визнаний обмежено дієздатним, то які дії без згоди
піклувальника він має право здійснювати?
58. Які цивільно-правові наслідки можуть настати, якщо одинокий
громадянин К., зловживає спиртними напоями, чим ставить себе в
скрутне матеріальне становище?
59. В якому випадку фізична особа, яка була оголошена померлою і
з’явилася, має право на повернення майна?
60. Який порядок поновлення цивільної дієздатності обмежено дієздатної
особи?
61. Чи може і за яких умов неповнолітня особа І. вчинити правочин щодо
квартири, що перебуває у його власності?

62. Якщо Д. було оголошено померлим у 2017 р., то його син, що успадкував
будинок батька у 2018 р., зможе його продати:
63. Яке правове значення має зареєстроване місце проживання фізичної
особи?
64. Г. зловживав алкогольними напоями і цим спричиняв скрутне
матеріальне становище своєї сім’ї – дітей та дружини. За заявою дружини
Г. на підставі рішення суду було визнано обмежено дієздатним а дружину
призначено його піклувальником. Які дії може самостійно вчинити Г., без
згоди дружини?
65. З якого моменту в юридичної особи виникає правоздатність та
дієздатність?
66. Яке немайнове право може належати юридичній особі?
67. Що не входить до обсягу правоздатності юридичної особи?
68. Яке товариство НЕ відноситься до господарських?
69. Що є засобом індивідуалізації юридичної особи?
70. Як називається вищий орган акціонерного товариства?
71. Як називається добровільне об’єднання громадян на засадах членства для
спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на
їхній особистій трудовій участі та об’єднанні його членами майнових
пайових внесків?
72. Хто може бути учасниками виробничого кооперативу?
73. Яким чином акціонерне товариство «У.» може виплачувати дивіденди
своїм учасникам?
74. К. є учасником повного товариства «Н.», що було створено на
невизначений строк. Якщо К. виявить бажання вийти зі складу
товариства, то за який час він повинен про це попередити?
75. П. вирішив стати учасником виробничого кооперативу «З.». Який
мінімальний відсоток пайового внеску він зобов’язаний внести до дня
державної реєстрації «З.»?
76. І. вирішив створити господарське товариство. Що з перерахованого І. НЕ
може використати як вклад до статутного капіталу господарського
товариства?

77. Що з перерахованого І. може використати як вклад до статутного
капіталу господарського товариства?
78. Що вважається виділом акціонерного товариства?
79. Що НЕ відноситься до форм реорганізації юридичної особи?
80. Учасник повного товариства О., вирішив передати свою частку в
товаристві третій особі. В якому порядку може бути прийняте таке
рішення?
81. Що таке повне товариство?
82. Яке з перерахованих товариств І. зможе створити без залучення інших
осіб?
83. Що з нижче зазначеного є ознаками юридичної особи? (оберіть найбільш
повну відповідь)
84. Яку відповідальність несуть члени виробничого кооперативу «С.» за
зобов’язаннями кооперативу?
85. Як називається відокремлений підрозділ юридичної особи, що
розташований поза її місцезнаходження та здійснює всі або частину її
функцій?
86. Що є установчим документом повного товариства?
87. Чи може бути повний учасник командитного товариства одночасно
учасником іншого господарського товариства?
88. Якщо в установчих документах господарського товариства «Н.» не
вказано строк його діяльності, то на який строк визнається створеним
товариство?
89. На якому речовому праві здійснює управління майном державне
комерційне підприємство «С.»?
90. Яка мінімальна кількість осіб необхідна для створення акціонерного
товариства?
91. Яким чином учасники товариства з обмеженою відповідальністю несуть
ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства?
92. Що вважається місцезнаходженням юридичної особи «Н.»?

93. Як називається відокремлений підрозділ юридичної особи, що
розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і
захист інтересів юридичної особи?
94. У якому випадку учасник товариства з обмеженою відповідальністю Н.
може вийти з його складу без згоди інших учасників?
95. Ким здійснюється управління справами в командитному товаристві?
96. Що таке товариство з додатковою відповідальністю?
97. Які з нижче зазначених вимог будуть задоволені у першу чергу у разі
ліквідації платоспроможного акціонерного товариства «С.»?
98. Командитне товариство "А." створюється одним повним учасником та
вкладником. Що в даному випадку буде установчим документом
товариства відповідно до Цивільного Кодексу України?
99. С. та Д. уклали договір, згідно з яким взяли на себе зобов’язання створити
акціонерне товариство, а також визначили порядок їх спільної діяльності
щодо його створення, умови передання товариству майна. Який вид
договору уклали С. та Д.?
100.
Акціонерне товариство «Ч.» припиняє свою діяльність шляхом
ліквідації. Ліквідаційною комісією був складений ліквідаційний баланс.
Який орган акціонерного товариства повинен затвердити даний
ліквідаційний баланс?
101.
Протягом якого строку здійснюється виплата дивідендів в
товаристві з обмеженою відповідальністю з моменту прийняття рішення?
102.
Яке із вказаних найменувань не може бути використане для
найменування юридичної особи?
103.
Який суб’єкт господарювання діє на підставі засновницького
договору?
104.
Який із наведених документів НЕ є установчим документом
юридичної особи?
105.
А., котрий є учасником ТОВ «С.» вирішив продати свою частку, а
тому повідомив про це інших учасників ТОВ. Протягом якого строку за
учасниками ТОВ «С.» буде зберігатися їх переважне право на придбання
частки громадянина А.?

106.
Батьки Н. та О. подарували своїй доньці К. на весілля столовий
сервіз на шість осіб, автомобіль, човен та гараж. Що із вище зазначених
подарованих речей належить до складних?
107. Які з перелічених документів НЕ відносяться до цінних паперів?
108.

Що НЕ є об'єктом цивільних прав?

109.
Який цінний папір посвідчує безумовне зобов’язання банківської
установи сплатити після настання строку платежу визначену суму його
власнику?
110.

Яка річ є складною?

111.

Що таке бездокументарний цінний папір?

112.

Що належить до пайових цінних паперів?

113.

Який правовий статус тварин в цивільному обороті?

114.
Як називається цінний папір, який посвідчує право його держателя
на отримання частки прибутку юридичної особи?
115.
Д. придбала в аптеці знеболюючий препарат, що випускається лише
за рецептом лікаря. До якого виду об’єктів належить вище зазначений
препарат?
116.
Що відноситься до об’єктів цивільних прав, що обмежені в
цивільному обороті?
117.

Які з перерахованих прав не відносяться до майнових?

118.
І. є власником облігацій. До якого виду цінних паперів належать
облігації?
119.
Ц. є учасником акціонерного товариства і має у своїй власності 10
% акцій. До якого виду цінних паперів належать акції?
120.
Якщо К. є власником привілейованих акцій, то які переваги він має
по відношенню до акціонерів, що мають прості акції?
121.

Які правочини є удаваними?

122.
Яким є правочин, що вчинений юридичною особою за межами її
правоздатності?
123.

З якого моменту оспорюваний правочин є недійсним?

124.
Опікун А. видав письмове зобов’язання від імені підопічного Г. без
дозволу органу опіки та піклування. Який правовий наслідок вчинення
такого правочину?
125.
Дайте правову оцінку договору між сторонами, якщо він укладений
за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем?
126.

Що є скасувальною обставиною в умові правочину?

127.

Що є відкладальною обставиною в правочині?

128.
Що з нижченаведеного НЕ відноситься до вимог, додержання яких
є необхідним для чинності правочину?
129.
Правочин, який вчинено малолітньою особою за межам її цивільної
дієздатності, вважається схваленим її батьками, якщо ці особи,
дізнавшись про його вчинення, не заявили претензій другій стороні
протягом якого строку?
130.
Як називаються правочини, для дійсності яких необхідна наявність
певної підстави?
131.

Що є презумпцією правомірності правочину?

132.
Власник квартири М, передбачаючи накладення на неї арешту у
порядку забезпечення позову, заявленого до нього, уклав договір купівліпродажу квартири зі своїм братом, домовившись з ним, що договір буде
лише для виду. Яким є такий правочин?
133.
А. та С. уклали договір купівлі-продажу меблевого гарнітуру, але
обумовили у договорі, що право власності у С. на меблевий гарнітур
виникне після від’їзду А. за кордон. З якою умовою було укладено
договір?
134.
Яким є правочин, котрим обмежується право заставодавця І.
заповісти заставлене майно своєму сину?
135.
Якщо П. відмовився від спадщини на користь С., то який правочин
він вчинив?
136.
До яких видів правочинів відносяться: публічна обіцянка
винагороди, відмова від права власності, відмова від спадщини?
137.
Якщо сторони С. і Д. письмово висловили своє бажання
нотаріально НЕ посвідчувати договір купівлі-продажу земельної ділянки,
то який правовий статус такого договору?

138.
Чи допускається наступне
вчиненого недієздатною особою?

схвалення

опікуном

правочину,

139.
Для яких правочинів передбачено Цивільним кодексом
відшкодування моральної шкоди як наслідок недійсності правочину?
140.
Яким є правочин у разі його вчинення фізичною особою І., цивільна
дієздатність якого обмежена, за межами його цивільної дієздатності, без
згоди піклувальника М. і відсутності наступного схвалення ним?
141.
І., якому виповнилося 10 років продав свій ноутбук в комісійний
магазин. Протягом якого строку батьки повинні заявити претензії
комісійному магазину, щоб правочин відповідно до закону вважався
нікчемним?
142.
Фактично було між В. та З. укладено договір купівлі-продажу
автомобіля, а оформлено цей правочин лише довіреністю на управління
транспортним засобом. Який статус має даний правочин?
143.
Яку відповідальність несе сторона, яка застосувала обман при
вчиненні правочину?
144.
Комітет з організації музею письменника К., звернувся до його
родичів з пропозицією про продаж особистих речей письменника. Серед
речей, які дійсно належали письменнику, родичі продали і письмовий
стіл, розуміючи, що стіл йому не належав. Який правочин має місце?
145.

Які існують види довіреностей?

146.
У якому випадку особа, яка видала довіреність, НЕ може в будьякий час її скасувати?
147.
У якому випадку довіреність
кореспонденції для О. буде нікчемною?
148.

видана

М.

на

отримання

Який вид представництва існує згідно чинного законодавства?

149.
К. є матір’ю неповнолітнього Д., а також виступає його законним
представником. Чим визначається обсяг та зміст повноважень К. як
законного представника?
150.
У якому випадку НЕ є обов’язковим нотаріальне посвідчення
довіреності виданій громадянину П.?

151.
У якому випадку правочин, вчинений представником М. з
перевищенням повноважень створює, змінює, припиняє цивільні права та
обов'язки для К., якого він представляє?
152.
Яка правова доля довіреності виданій М. в якій НЕ встановлено
строк її дії?
153.

Що НЕ є ознакою представництва?

154.
З якого моменту починається перебіг позовної давності у разі
порушення права неповнолітньої особи К.?
155.

В чому полягає імперативність норм про позовну давність?

156.
Яка позовна давність застосовується до вимог про спростування
недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації про
юридичну особу «А.»?
157.

Який із наведених строків є позовною давністю?

158.

Що є підставою до переривання позовної давності?

159.

До яких вимог застосовується позовна давність в один рік?

160.

На які випадки позовна давність не поширюється?

161.
Якщо останній день строку припадає на 1 січня, то днем закінчення
строку є?
162.
Між К. та М.
укладено договір найму квартири. Але М. прострочив сплату орендної
плати. Яка позовна давність застосовується до вимог про стягнення
заборгованості з наймача за даним договором?
163.
Якщо за договором будівельного підряду робота приймалася
частинами, то коли починається перебіг позовної давності?
164.
Який строк позовної давності, протягом якого І. може звернутися до
суду, якщо страховик відмовляється здійснити йому страхову виплату?
165.
Позовна давність якої тривалості встановлюється до вимог про
стягнення неустойки за кредитним договором укладеним між банком
«Ф.» та позичальником Ш.?
166.

На які вимоги позовна давність НЕ поширюється?

167.

Яке з наведених особистих немайнових прав НЕ відноситься до

групи прав, що забезпечують природне існування фізичної особи?
168.
Малолітньому О., який проживає в Чернівцях, 11 років. Через
скільки років він самостійно зможе поїхати потягом в гості до своєї тітки,
що проживає у Житомирській області?
169.
Які з наведених особистих немайнових прав належать до особистих
немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи?
170.
Яке із зазначених
повноліття?

особистих

немайнових

прав

виникає

з

171.
Що належить до особистих немайнових прав, що забезпечують
соціальне буття фізичної особи?
172.
В яких випадках, передбачених чинним законодавством, НЕ
допускається зміна прізвища, імені та по батькові фізичної особи:
173.
Яке з тверджень є таким, що НЕ відповідає приписам цивільного
законодавства?
174.

Що включає в себе право на індивідуальність?

175.
Який обов’язок має фізична особа, яка поширює інформацію,
отриману з офіційних джерел?
176.
Яке значення має вина особи, яка поширила недостовірну
інформацію, при вирішенні питання про спростування такої інформації?
177.
Які з перелічених об’єктів згідно чинного законодавства не можуть
перебувати у приватній власності фізичних та юридичних осіб?
178.
Хто є суб’єктом (суб’єктами) права власності на землю, її надра,
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в
межах території України, природні ресурси її континентального шельфу,
виключної (морської) економічної зони?
179.

Хто є суб’єктом права власності (власником) на будинок?

180.

Якими є межі поширення права власності на земельну ділянку?

181.

З чого складається зміст права власності?

182.
Хто є суб’єктом права власності на майно громадської організації
«В.»?
183.

Що з перерахованого не може перебувати у власності ТОВ «С.»?

184.
У якому з перерахованих випадків майно переходить у власність
держави безоплатно?
185.

Кому належить майно на праві оперативного управління?

186.

Які ознаки характерні для права власності як суб’єктивного права?

187.
Громадянин Данії К. прийняв у спадщину земельну ділянку
сільськогосподарського призначення. Чи набуває К. право власності на
земельну ділянку?
188.
С. набув будинок в результаті спадкування за заповітом. Яким
способом він набув право власності на майно?
189.
Коли у І. виникне право власності на бездоглядну корову, в якого
вона була на утриманні та в користуванні?
190.
Р. із власних матеріалів збудувала будинок та оформила всі
необхідні правовстановлюючі документи на будинок на своє ім’я. Яким
способом вона набула право власності на майно?
191. Влітку минулого року громадянка С. затримала на дорозі бездоглядну
домашню худобу. В якому випадку громадянка С. відповідатиме перед
власником тварини за загибель останньої?
192.
Що з перерахованого є підставою набуття права приватної
власності фізичних осіб?
193.
Чи набуває на нову річ право власності особа, яка самочинно
переробила чужу річ?
194.
Оберіть одну з умов за яких особа може набути права власності за
набувальною давністю?
195.
З якого моменту починають обчислюватись строки набувальної
давності, якщо особа заволоділа майном на підставі договору з його
власником?
196.
С. знайшла бездоглядну собаку. По спливу якого терміну з моменту
заявлення про затримання право власності на собаку перейде до С., якщо
власника НЕ буде знайдено?
197.
Якщо П. знайшов загублену річ Р., то П. має право вимагати від Р.
винагороду за знахідку в розмірі:

198.
Протягом якого часу з дня взяття безхазяйної речі на облік вона
може бути передана у комунальну власність?
199.

Що з перерахованого НЕ є підставою припинення права власності?

200.
У зв’язку із стихійним лихом у С. було вилучено автомобіль і
компенсовано його вартість у розмірі 10 тис. грн. Який спосіб
припинення права власності було застосовано?
201.
Чи набуває на нову річ право власності особа, яка самочинно
переробила чужу річ і за яких умов?
202. Коли може бути здійснене знесення самочинного будівництва?
203.
У якому випадку суд постановляє рішення про викуп пам'ятки
культурної спадщини?
204.

У якому випадку знахідка може бути продана?

205.

Що таке реквізиція?

206.
У зв’язку із епізоотією та з метою суспільної необхідності у З. було
вилучено майно на оплатній основі. Яка підстава припинення права
приватної власності має місце у цьому випадку?
207.
У яких випадках вартість майна, що реквізується, може бути
виплачена його власнику не до, а після припинення права власності на
нього?
208.
Копаючи город на своїй земельній ділянці, П. знайшов горщик з
срібними монетами з невідомим гравіюванням, про що він негайно
повідомив Національній поліції та органові місцевого самоврядування,
передавши скарб їм. Який розмір винагороди має право одержати П.?
209.
О. знайшла собаку, який загубився. С. назбирав у лісі корзину білих
грибів. М. знайшла в маршрутці чужий мобільний телефон. А. знайшов у
своєму будинку старовинні монети. Що з вище перерахованих речей НЕ
підпадає під поняття безхазяйної речі?
210.
Які строки відкритого і безперешкодного володіння норковою
шубою необхідні для набуття права власності на неї, якщо І. придбала її в
комісійному магазині, незнаючи, що шуба була передана на продаж до
магазину особою, що не мала на це права?
211.
Збираючи у лісі гриби, У. виявив у кущах велосипед. Він не знав,
чий цей велосипед, і всі вжиті ним заходи щодо встановлення його

власника виявились безрезультатними. У який спосіб У. може набути
право власності на велосипед?
212.
Р. отримав в користування на 3 роки від свого брата телевізор,
однак довгий час, зі спливом цього строку брат не вимагав повернення
телевізору. По спливу якого строку з часу спливу позовної давності за
вимогою про повернення телевізору громадянин Р. набуде телевізор у
власність за набувальною давністю?
213.
До господарства О. пристала корова, про що він негайно заявив
сільській раді, однак власник знайдений не був. За яких умов О. стане
власником корови?
214. Влітку минулого року С. затримала на дорозі бездоглядну домашню
худобу. В якому випадку С. відповідатиме перед власником тварини за
загибель останньої?
215.
В якому випадку проводиться реквізиція майна, що перебуває в
приватній власності?
216.
Якщо між співвласниками П. та І. НЕ встановлені особливі
домовленості, то яким чином розподіляються доходи від використання
нежитлового приміщення, що є у спільній частковій власності?
217.
В якому випадку суд постановляє рішення про припинення права
особи на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників?
218.
За умови недостатності у боржника коштів для виконання
зобов’язання, крім майна, що є у спільній сумісній власності, який позов
кредитор має право пред’явити?
219. 20 вересня С. письмово повідомила іншим співвласникам про свій намір
відчужути власну частку у праві спільної часткової власності житлового
будинку. Протягом якого часу вона повинна чекати відповіді інших
співвласників перш ніж продати свою частку третій особі?
220. П. звернувся до суду, коли дізнався, що минулого року співвласник М.
продав свою частку у праві спільної часткової власності третій особі, не
повідомивши його. Який строк позовної давності застосовується до таких
вимог?
221. Які правові наслідки для спільної часткової власності матимуть
зроблені співвласником В. невіддільні поліпшення спільного майна, за
його власні кошті, за згодою всіх співвласників з додержанням
встановленого порядку використання спільного майна?

222.
Які обов’язки має співвласник М. відповідно до своєї частки у праві
спільної часткової власності?
223.

Яка презумпція передбачена щодо відносин спільної власності?

224.

Що належить до права спільної власності?

225.
Що має право вимагати банк «О» у разі відмови боржника І.
повертати кошти за кредитним договором та відмови інших співвласників
від придбання частки боржника у майні, що знаходиться у спільній
частковій власності?
226.

Що є підставою припинення права спільної часткової власності?

227. Бажання придбати частку у праві спільної часткової власності
одночасно виявили три співвласники. Яким чином буде визначено, хто з
них отримає можливість придбати цю частку?
228.
К. висадив дерева на своїй земельній ділянці, але порушив відстань,
на якій можна висаджувати багаторічні насадження у відношенні до межі
свого сусіда О. Яким способом О. може захистити своє право?
229.
Вирішуючи спори щодо відповідальності добросовісного набувача
після витребування майна із чужого незаконного володіння, з якого
правила виходять суди?
230.
Як здійснюються розрахунки при витребуванні майна із чужого
незаконного володіння?
231.

Що становить собою негаторний позов?

232.

Що становить собою віндикаційний позов?

233.
Які способи захисту права власності є такими, що НЕ можуть бути
застосовані одночасно?
234.
Що не може бути витребуване в порядку віндикації від
добросовісного набувача?
235.
Якими є правові наслідки неможливості повернення в натурі
потерпілому безпідставно набутого майна?
236.
У червні 2020 року Ц. загубила золотий ланцюжок із підвіскою, що
були виготовлені на замовлення, за її власним ескізом. У липні 2020 року
Ц. побачила прикраси у О. Який спосіб захисту права власності в даній
ситуації є найбільш ефективним?

237.
Який спосіб захисту може бути використаний виключно власником,
а не суб'єктом речового права на чуже майно?
238.
За якої умови власник має право на витребування майна від
добросовісного набувача?
239.
Що відноситься до зобов'язально-правових способів захисту права
власності?
240.
У якому випадку
добросовісного набувача?

майно

НЕ

може

бути

витребуване

у

241.
Неповнолітній Ф. продав своєму другу годинник, який він купив на
зароблені ним влітку кошти. Батьки дізналися у той же день про продаж і
одразу звернулися до покупця з вимогою повернути годинник сину, проте
отримали відмову. Яку вимогу можуть заявити батьки у цій ситуації?
242.

Що таке емфітевзис?

243.
Хто має переважне право на придбання перед іншими особами у
разі продажу права користування земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб?
244.
На якому речовому праві лінії електропередач знаходяться на
території суб’єктів приватної форми власності?
245.

Яка ознака відрізняє суперфіцій від емфітевзису?

246.
Д. з 2015 року користувався земельною ділянкою К. на підставі
особистого сервітуту. У 2021 році Д. помер. Яка правова доля
встановлена щодо сервітуту?
247.
І. уклав з П. договір емфітевзису земельної ділянки. Через рік до І.
звернувся В. з пропозицією укласти договір на користування цією
ділянкою. За яким договором І. може передати право користування В.?
248.
Який максимальний строк договору про надання права користування
чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб?
249.

На які види поділяються земельні сервітути поділяються?

250.
Умова про знесення споруджених будівель та приведення земельної
ділянки до попереднього стану характерна для якого речового права?
251.
К. та В. уклали між собою договір емфітевзису, а Г. та К. уклали
договір суперфіцію. За якою ознакою договір емфітевзису відрізняється
від договору суперфіцію?

252.

Як називається відмова суб’єкта сервітутного права від сервітуту?

253.
Якщо К. використовує чужу земельну ділянку для вирощування с/г
культур на підставі договору емфітевзису, то що з нижче переліченого
належить до його прав?
254.
Якщо Я. використовує чужу земельну ділянку для вирощування с/г
культур на підставі договору емфітевзису, то що з нижче переліченого
належить до його обов’язків?
255.

Що НЕ належить до об’єктів права інтелектуальної власності?

256. Визначте співвідношення права інтелектуальної власності та права
власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір?
257.
Що з нижченаведеного належить до майнових прав інтелектуальної
власності?
258. Готуючи установчі документи господарського товариства до реєстрації,
юрист-початківець С. не знав, яким терміном позначити відомості
технічного, організаційного, виробничого та іншого характеру, що є
об’єктом права інтелектуальної власності і щодо яких поширено режим
секретності. Виберіть правильну відповідь:
259.
Яке право інтелектуальної власності є немайновим та переходить до
спадкоємців творця?
260.
Яким документом посвідчується набуття права інтелектуальної
власності на компонування напівпровідникового виробу?
261.

Укажіть, що із наведеного є об'єктом авторського права.

262.

Стосовно якого із зазначених об'єктів наявне співавторство?

263.

Що є об’єктом авторського права?

264.
З якого моменту визначається строк дії авторського права, якщо
весь твір публікується (оприлюднюється) НЕ водночас, а послідовно у
часі (томами)?
265.

Хто належить до суб’єктів суміжних прав?

266.

Що з нижче перерахованого належить до об'єктів суміжних прав?

267. Продюсерське агенство звернулося до провідної юридичної компанії
Чернівців за допомогою щодо визначення строків чинності суміжних

майнових прав на створені ними відеограми. Яку відповідь має надати
юрист?
268. Що є правом слідування в авторському праві відповідно до норм
цивільного законодавства?
269.
Журналіст газети «З.» написав статтю про науковий розвиток. До
якого виду творів належить ця стаття?
270.
Ж. здійснив наукове відкриття в області математики. Який
документ йому необхідно отримати, щоб засвідчити своє право на
наукове відкриття?
271.
Які існують способи визначення розміру авторської винагороди в
авторському договорі?
272.
Хто є суб'єктом суміжних прав у сфері інтелектуальної власності
відповідно до цивільного законодавства України?
273.
Які із перелічених прав НЕ належать до майнових прав
інтелектуальної власності на твір?
274.
Якщо автор твору помер 20 грудня 2010 року, то коли спливає
строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір?
275.

Які права належать до майнових прав автора?

276.
Якщо О. переробив оригінал музичного твору, а саме здійснив його
нове аранжування, то яким є перероблений твір по відношенню до
оригіналу?
277.
Яке правило застосовується, якщо майнові права, не зазначені в
авторському договорі як передані суб'єктом авторського права?
278.
П. надав дозвіл на використання свого твору І., за що отримав
грошову винагороду у формі одноразового платежу. Як називається такий
одноразовий платіж?
279.
Ф. надав дозвіл на використання свого твору Г., за що отримує
грошову винагороду у формі відрахувань за кожний проданий примірник.
Як називається така грошова винагорода?
280.
Якщо перший запис виконання було здійснено 1 листопада 2015
року, то коли спливає строк чинності майнових прав виконавця?
281.
Коли сплине строк чинності майнових прав виробника відеограми,
якщо її перше опублікування відбулося 25 червня 2007 року?

282.
Коли сплине строк чинності майнових прав виробника фонограми,
якщо її перше опублікування відбулося 8 жовтня 2009 року?
283.
Протягом скількох років будуть охоронятися майнові права
громадянина К., що є автором твору?
284.

Який правовий статус творів, які стали суспільним надбанням?

285.
Які дії допускається вчиняти без згоди автора (чи іншої особи, яка
має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і
джерела запозичення?
286.

Коли корисна модель відповідає умовам патентоздатності?

287.

Хто з перерахованих осіб є суб’єктом патентного права?

288.
Що НЕ є умовою придатності винаходу для набуття прав
інтелектуальної власності?
289.
У якому випадку можливе примусове відчуження прав на винахід
(корисну модель)?
290.
У разі якої підстави припиняється дія державної реєстрації
промислового зразка?
291.
Протягом скількох років є чинними майнові права інтелектуальної
власності на торговельну марку?
292.
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування
виникає з якого моменту?
293.
Директор ТОВ «М.» не знає, як вплине на чинність майнових прав
інтелектуальної власності на комерційне найменування ліквідація цієї
юридичної особи?
294.
Як називається зобов’язання, у якому боржник повинен вчинити
одну з двох або кількох дій?
295.

На яких засадах має ґрунтуватися зобов’язання?

296.
Як називається заміна кредитора Ф. у зобов’язанні, коли Ф. передає
свої права іншій особі за правочином?
297.
Де проводиться виконання грошового зобов’язання, якщо місце
виконання зобов’язання у договорі не визначене?

298.
Який вид зобов’язання виникає між солідарними боржниками І. та
П. після погашення всієї суми боргу І.?
299.
Якщо між кредитором О. та боржником Г. було укладено договір
цесії, то заміна якої сторони має відбутися?
300.
Якщо на стороні боржника бере участь двоє осіб, а на стороні
кредитора – одна особа, то це зобов’язання з якою множинністю?
301.
Яким є зобов’язання, яке виконується лише перед конкретною
особою, яка не може бути замінена третіми особами?
302.
Якщо на стороні кредитора бере участь четверо осіб та є один
боржник, то це зобов’язання з якою множинністю?
303.
Якщо строк виконання обов'язку боржником Г. не встановлений, то
яке право має кредитор А.?
304.

В яких зобов’язаннях не допускається заміна кредитора?

305.
В якому з перерахованих випадків не допускається заміна
кредитора в зобов’язанні?
306.
Хто несе ризик настання несприятливих для боржника наслідків,
якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у
зобов'язанні?
307.

Що є принципом виконанням зобов'язань?

308.
Які права кредитора в разі солідарного зобов’язання з пасивною
множинністю?
309.

Що НЕ є підставою для припинення іпотеки?

310.
Боржник Я. сплатив кредитору З. неустойку, яку обчислили у
відсотках від суми невиконаного зобов’язання. Який вид неустойки
сплатив Я.?
311.
Боржник Ф. сплатив кредитору П. неустойку, яку обчислили у
відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за
кожен день прострочення виконання. Який вид неустойки сплатив Ф.?
312.
Що стає предметом застрахованої застави у разі настання
страхового випадку?
313.

В якому випадку завдаток підлягає поверненню?

314.
Предметом якого способу забезпечення виконання зобов'язань може
бути грошова сума, рухоме та нерухоме майно?
315. Сторони уклали кредитний договір, додатковим способом забезпечення
виконання зобов’язання обрали гарантію. В яких випадках гарант має
право на відмову в задоволенні вимоги кредитора?
316.
Чи допускається наступна застава майна, що вже є предметом
застави?
317.
Які правові наслідки порушення зобов’язання забезпеченого
авансом з вини кредитора?
318.

Що з перерахованого НЕ є забезпеченням виконання зобов’язань?

319.
В якій формі повинна бути домовленість про неустойку, якщо
основне зобов’язання укладене в усній формі?
320.
У якому зі способів забезпечення виконання зобов’язань фінансова
установа є обов’язковим суб’єктом?
321.
Які наслідки тягне за собою недотримання письмової форми
договору про завдаток?
322.
Який вид забезпечення виконання зобов'язання може надаватися
виключно боржником?
323.
Заставодавець О. вирішив замінити предмет застави. За якої умови
він зможе це здійснити?
324.

Які зобов’язання можуть бути забезпечені завдатком?

325.
Що належить до неакцесорних способів забезпечення виконання
зобов’язання?
326.

Хто є суб’єктами банківської гарантії?

327.
Яке майно державне підприємство, за яким майно закріплено на
праві повного господарського відання, НЕ може самостійно передавати у
заставу?
328.
Як називається застава рухомого майна, при якій майно, що складає
предмет
застави,
передається
заставодавцем
у
володіння
заставодержателя?
329.
За якої умови індивідуально визначена річ, що є предметом твердої
застави може бути залишена у заставодавця?

330.
Як здійснюється застава векселя чи іншого цінного паперу, який
може бути переданий шляхом вчинення передавального запису?
331.
Кредитор З. притримує в себе велосипед боржника О. Хто має
право розпорядитися річчю, яку З. притримує у себе?
332.
Заставодавець Л. та заставодержатель «П» уклали договір застави в
усній формі. Яка правова доля такого договору?
333.
Які наслідки порушення кредитором зобов'язання, забезпеченого
завдатком?
334.
Як називається неустойка, що передбачає обов'язок відшкодувати
збитки лише в тій частині, у якій вони не покриті неустойкою?
335. В якому випадку припиняється зобов'язання гаранта перед кредитором?
336.

Що зберігається після заміни боржника у зобов’язанні?

337. За співвідношенням стягнення неустойки та відшкодування збитків НЕ
є видом неустойки:
338.
Відповідно до умов іпотечного договору іпотекодержатель «А.»
став власником іпотечного цінного паперу, який засвідчує безумовне
його право на отримання від боржника С. виконання, за умови, що воно
підлягає виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання - право
звернути стягнення на предмет іпотеки. Як називається такий іпотечний
цінний папір?
339.

Що з вказаного може бути предметом застави?

340.
Що зобов'язаний вчинити іпотекодавець до укладення іпотечного
договору?
341.

Що таке тверда застава?

342.
Який вид забезпечення виконання зобов'язання може надаватися як
боржником, так і третьою особою?
343.

Хто може бути гарантом при забезпеченні цивільного зобов’язання?

344.
Між С. та туристичною компанією було укладено договір про
надання туристичних послуг. При цьому сторони дійшли згоди стосовно
необхідності визначення в договорі одного з передбачених законом
способів забезпечення зобов’язання. Вкажіть, що з перерахованого згідно

законодавства НЕ є способом забезпечення належного виконання
договору про надання туристичних послуг?
345.
У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою,
хто несе відповідальність перед кредитором?
346.
Якщо в кредитному договорі відбулися зміни умов з приводу
збільшення процентної ставки за кредитним договором, і поручитель,
належним чином, не був проінформований, а відповідно, не надав згоди,
про зміни, які відбулися в забезпеченому порукою основному
зобов'язанні, внаслідок чого збільшився обсяг його відповідальності. Які
правові наслідки для поруки у цьому випадку?
347.
К. виступив поручителем боржника Б. за виконання останнім
договору позики, укладеним з кредитором М. Хто є сторонами договору
поруки?
348.
Гарант сплатив кредиторові всю суму заборгованості у розмірі 100
тис грн. В якому розмірі Гарант має право регресу до боржника, якщо
сума на яку була видана гарантія становить 40 тис. грн.?
349. П. погодився стати поручителем за кредитним договором свого кума С.
Проте, прийшовши у банк, він відмовився підписувати договір поруки,
мотивуючи це тим, що його слова достатньо. Як це питання врегульовано
законодавчо?
350.
Між фізичною особою К. та банком «У.» було укладено кредитний
договір на суму 120 тисяч гривень. Для забезпечення виконання
основного зобов’язання К. передав у заставу квартиру, в якій проживає.
Про який вид застави йде мова у даній ситуації?
351.
Л. передав ломбарду «Б.» у заставу золотий годинник та срібний
столовий сервіз. Предмет застави було оцінено у двадцять п’ять тисяч
гривень. Про який вид застави йде мова у даній ситуації?
352.
З якого моменту виникає право застави, якщо предмет застави
відповідно до договору або закону повинен перебувати у володінні
заставодержателя?
353.

В чому полягає сутність штрафної неустойки?

354.

Що з перерахованого НЕ може бути об’єктом довірчої власності?

355. Між ТОВ «С.» та ПП «А.» укладено договір підряду в якому визначено,
що збитки боржник відшкодовує лише в частині не покритій неустойкою.
Який вид неустойки передбачений даним договором?

356.
Д. та Н. уклали договір застави щодо автомобіля, у якому прописані
положення, що обмежують право заставодавця Д. заповідати заставлене
майно. Яким є такий договір?
357.
У яких випадках НЕ допускається зарахування зустрічних
однорідних вимог?
358.
До якого моменту при заміні кредитора боржник має право НЕ
виконувати свого обов’язку новому кредиторові?
359.
Яким є наслідок звільнення кредитором одного із солідарних
боржників від певного обов’язку на підставі договору прощення боргу?
360.
Що є правовим наслідком передання відступного, розмір якого
менший ніж сума попереднього зобов’язання?
361.
Що є правовим наслідком неможливості виконання основного
зобов'язання з вини боржника?
362.
У А., що є боржником у зобов’язанні, недостатньо коштів для
виконання грошового зобов’язання у повному обсязі, тому у першу чергу
А.:
363.
В яких випадках особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від
відповідальності?
364.
В результаті порушення умов договору була зіпсована картопля (2
тони), власником якої є П. Якого виду збитків зазнав П.?
365.
Якою є суб’єктивна умова цивільної відповідальності особи за
порушення зобов’язання?
366. Що з наступного є одночасно прикладом виду забезпечення
виконання зобов’язання і формою відповідальності за його порушення?
367.
Що означає в цивільному праві презумпція вини особи, яка
порушила зобов’язання?
368.
Що із нижче вказаного звільняє боржника від відповідальності за
порушення зобов’язання?
369.
Які ринкові ціни суд бере до уваги при визначенні розміру збитків,
завданих кредиторові П. боржником О. внаслідок порушення умов
договору підряду, якщо боржник О. відмовився їх добровільно
відшкодувати?

370.
Яка з ознак притаманна вині як підставі цивільно-правової
відповідальності?
371.
Як називається відповідальність, за якою кожний із зобов'язаних
суб'єктів відповідає пропорційно до розміру своєї частки в загальному
боргу?
372.
На які види поділяється цивільно-правова відповідальність залежно
від розміру відшкодування?
373.
В договорі, укладеному між ТОВ «С.» та ТОВ «М.» було зазначено,
що боржник несе кратну цивільну відповідальність. В чому полягає
сутність кратної цивільної відповідальності?
374.
У разі прострочення платежу (у грошовому зобов’язанні) боржник
У. сплачує на користь кредитора З. пеню, розмір якої НЕ може
перевищувати якого розміру?
375.

В якому випадку настає субсидіарна відповідальність?

376.
Первісний кредитор В. передав право своєї вимоги до боржника Д.
вторинному кредитору Ж. Хто буде відповідати перед новим кредитором,
якщо передана вимога виявиться недійсною?
377. К. та С. уклали договір, розрахунки за виконання якого проводилися в
іноземній валюті. Чи підлягають стягненню в даному випадку інфляційні
витрати за порушення грошових зобов’язань?
378. Яке твердження щодо застосування позовної давності до вимог про
віндикацію є правильним?
379.
Оскільки в укладеному договорі поставки сировини між ТОВ «К.»
та ТОВ «П.» не передбачено розмір неустойки за несвоєчасну оплату
поставленого товару, то ТОВ «К.» вимагає стягнення неустойки в розмірі
подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення на підставі
Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання
грошових зобов’язань». Чи правомірна вимога позивача?
380.
Ж. надав у користування Н. земельну ділянку для будівництва
кемпінгу строком на 40 років. Через рік кемпінг було збудовано, а ще
через рік було знищено пожежею. Ж. вважав, що це означає припинення
суперфіцію. Однак Н. не погоджувався з цим і стверджував, що у цьому
випадку суперфіцій може бути припинено тільки у разі невиконання
суперфіціарієм своїх обов'язків. Вкажіть, що є підставою для припинення
договору суперфіцію?

381.
С. продав картину невідомого художника С. Картина була оцінена у
3000 грн. Через рік з’ясувалося, що ця картина належала пензлю Ш. і її
ціна значно вища. Дізнавшись про це С. зажадав визнати правочин
недійсним і повернути йому картину або сплатити її дійсну вартість. Чи
правомірна вимога С.?
382.
А. замовив у художника П. картину із зображенням заходу сонця на
морському березі. Після створення твору між сторонами договору виник
спір стосовно прав на твір. Вкажіть, кому належать майнові права
інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва, створений за
договором про створення за замовленням і використання об’єкта права
інтелектуальної власності?
383.
Кредитна спілка «Т.» була оголошена неплатоспроможною.
Вкажіть, як відповідають члени кредитної спілки за зобов’язаннями
кредитної спілки?
384.
30.11.2020 року Г. звернувся до суду з позовом про розірвання
договору дарування автомобіля, який було укладено на користь Д. На
момент пред’явлення позову строк позовної давності сплив. Як цей факт
вплине на розгляд справи в суді, якщо відповідач НЕ зробив жодної заяви
щодо факту спливу строку позовної давності?
385.
Один із співвласників будинку вирішив продати свою частку у
спільній частковій власності. 24.05.2021 року письмово попередив про
свої наміри іншого із співвласників, громадянина К. Проте 01.06.2021
року К. дізнався, що свою частку у будинку уже продав своєму другові С.
Яке право К. у даній ситуації було порушено?
386.

Що НЕ є характерним для дрібного побутового правочину?

387. Яка подальша доля законно придбаного газового пістолета, у разі смерті
власника такого роду майна?
388.

Що є необхідною умовою задоволення негаторного позову?

389.
Яке із наведених положень характеризує засади здійснення права
власності?
390.

Що є ознакою права приватної власності?

391.
Що НЕ є умовою набуття права власності за набувальною
давністю?
392. З якого моменту фізична особа - підприємець позбавляється статусу
підприємця?

393. В якому господарському товаристві ведення справ здійснюється за
спільною згодою усіх учасників?
394. З якого моменту перетворення юридичних осіб вважається завершеним?
395. Як називається господарське товариство, в якому один або декілька
учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і
несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім
своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні
учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми
вкладами (вкладники)?
396. Як називається господарське товариство, статутний капітал якого
поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке
несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі
його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову
солідарну відповідальність у визначеному установчими документами
однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників?
397.

Хто з перерахованих осіб є суб’єктом патентного права?

398.

Що НЕ відноситься до об'єктів знаків для товарів?

399.
Чи може бути продовжений строк
інтелектуальної власності на торговельну марку?
400.

чинності

майнових

Що з перерахованого відноситься до об’єктів суміжних прав?

401.
409. Після закінчення строку чинності авторського права це право
переходить до:
402.
Яке із зазначених рішень приймається одностайно всіма
учасниками товариства з обмеженою відповідальністю, які мають право
голосу з відповідних питань?
403.
Яка з перелічених умов корпоративного договору товариства з
обмеженою відповідальністю робить його нікчемним?
404.

Що таке камкординг?

405.

Визначте, який правочин є фіктивним?

406.

В якому випадку настає солідарна відповідальність?

407.
Які правові наслідки передбачено
зобов’язання з вини кредитора?

законом

за

порушення

408.

Що відноситься до форм цивільно-правової відповідальності?

409.

Які з вказаних відомостей НЕ становлять комерційної таємниці?

410.
Протягом якого часу охороняються майнові права виробників
фонограм?
411.

Що відноситься до кола об’єктів суміжних прав?

412.

Протягом якого часу охороняються майнові права виконавця?

413.
Протягом якого часу охороняються особисті немайнові права
виконавця?
414.
На який об’єкт інтелектуальної власності майнові права можуть
діяти необмежено у часі?
415.

Визначте, який правочин є удаваним?

416. Який статус мають вимоги кредиторів, які не задоволені через
відсутність майна юридичної особи, що ліквідується?
417.

Які повноваження має фізична особа, дієздатність якої обмежена?

418.
В якому
обмеженою?

випадку

цивільна

дієздатність

фізичної

особи

є

419.
На яке майно може бути звернення стягнення за зобов’язанням
поручителя, якщо він перебуває у шлюбі, і дружина знала про укладення
договору поруки?
420.
Хто призначає опікуна над майном фізичної особи у разі визнання її
безвісно відсутньою або такої, місце перебування якої невідоме?
421. Що НЕ є підставою для припинення іпотеки?
422. Який обсяг відповідальності несуть члени органу юридичної особи та
інші особи, які відповідно до закону та установчих документів
виступають від імені юридичної особи, якщо вони порушили свої
обов’язки щодо представництва?
423.
Яке з наведених прав НЕ належить до особистих немайнових прав,
що забезпечують соціальне буття фізичної особи?
424. Чи може засновник (засновники) або уповноважена ними особа у разі
відмови у держаній реєстрації юридичної особи повторно подати
документи на проведення державної реєстрації:

425.
У якому порядку здійснюється надання особі повної цивільної
дієздатності, якщо вона записана батьком, матір'ю дитини?
426.
Які з перелічених дій можуть здійснюватися вільно, без дозволу
суб'єкта авторського права?
427.

Які правочини можуть бути вчинені в усній формі?

428.
В якому разі суд може відмовити у захисті цивільного права та
інтересу особи?
429.

Що включає в себе поняття «збитки»?

430.
Як можуть бути визначені строки та терміни в цивільних
правовідносинах?
431.

Який правочин вважається таким, що порушує публічний порядок?

432.

Що вважається упущеною вигодою?

433.
На скільки років продовжується строк дії свідоцтва на знаки для
товарів та послуг за клопотанням власника свідоцтва?
434.
Яке право належить до особистих немайнових прав виконавців
фонограм?
435.

Які відносини є предметом цивільно-правового регулювання?

436.
На які з наведених юридичних фактів розповсюджуються норми
цивільного законодавства?
437.
Які з нижче наведених принципів належать до принципів
цивільного права?
438.
Які з нижче перерахованих відносин є предметом цивільноправового регулювання?
439.

Що таке звичай в цивільному праві?

440.
Чим регулюються цивільні відносини у разі неможливості
використати аналогію закону для їх регулювання?
441.

Що входить до складу юридичних фактів у цивільному праві?

442.
Як називається здатність фізичної особи нести цивільно-правову
відповідальність за шкоду заподіяну її протиправними діями?

443.
Якщо 16-річна гр. С. зареєстрована як фізична особа-підприємець,
то з якого моменту вона набуває повної цивільної дієздатності?
444.

Які настають наслідки у разі оголошення фізичної особи померлою?

445.

В якому випадку встановлюється опіка?

446.
Які правові насідки настають для особи, у разі реєстрації шлюбу до
досягнення повноліття?
447.
Л., М. та К. вирішили заснувати акціонерне товариство, яке би
спеціалізувалося на виробництві електронних компонентів. Яку
мінімальну суму коштів вони повинні внести до статутного капіталу
майбутнього акціонерного товариства?
448.

Що визнається філією юридичної особи?

449. Які види підприємств діють в Україні залежно від способу утворення
(заснування) та формування статутного капіталу?
450. Який правовий статус філій та представництв?
451. За якою ціною НЕ може здійснюватися оплата вартості акцій, що
розміщуються під час заснування акціонерного товариства?
452. На підставі чого створюється і діє командитне товариство?
453. Як називається договір, за яким учасники ТОВ зобов’язуються
реалізовувати свої права та повноваження певним чином?
454. У якому випадку учасниця товариства з обмеженою відповідальністю
«В.» М. може вийти із товариства лише за згодою інших учасників?
455. На якій підставі діють філії та представництва?
456. Учасник публічного акціонерного товариства «У.» Д., вирішив
відчужити 5 % акцій. Яким чином Д. може відчужити належні йому акції?
457.

Що являє собою виділ як вид реорганізації товариства?

458.
С. є повним учасником командитного товариства. Учасником якого
із нижче зазначених господарських товариств він вже НЕ може бути?
459.
Який правовий статус підприємства як єдиного майнового
комплексу?

460.

Що таке послуга, як об’єкт цивільних прав?

461.

Який правочин належить до оспорюваних правочинів?

462.

Яким чином представник здійснює свої повноваження?

463.
Як називається представництво, при якому представником є особа,
яка постійно і самостійно виступає представником підприємців при
укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності?
464.
Якщо позивач або відповідач перебувають у складі Збройних Сил
України, що переведені на воєнний стан, то перебіг позовної давності:
465.

Яке з тверджень є правильним?

466.
Вкажіть що належить до правомочностей власника щодо захисту
свого майна?
467.
Яковенко затримав бездоглядну домашню тварину, її власник йому
невідомий. Протягом скількох днів з моменту затримання бездоглядної
домашньої тварини Я. зобов’язаний повідомити про даний факт
Національну поліцію?
468. Кому переходять предмети домашньої обстановки та вжитку, які є у
складі спадщини?
469.
До якого способу набуття права власності належить передання
майна на підставі договору купівлі-продажу?
470. Який спосіб набуття права власності може бути реалізований лише
фізичними особами?
471.
Чи має право підприємець відмовитись від укладення публічного
договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві
відповідного товару?
472.

Які відносини опосередковує договір позички?

473.

Що складає предмет позички?

474.
Які правові наслідки неповернення речі за договором позички, після
закінчення строку користування нею?
475.

Що з переліченого належить до прав лізингодавця?

476.
Хто несе витрати на страхування за договором лізингу, укладеним
між лізиндавцем А. та лізингоодержувачем К.?

477.
Якщо строк дії договору оренди земельної ділянки закінчився у
день смерті орендодавця А., то що відбувається з таким договором до
державної реєстрації права власності на земельну ділянку за новим
власником Б.?
478.
Які з перерахованих обов’язків не входять до зобов’язань гр.М.,
якого охороняють за договором охорони?
479.
Коли кредитор пред’являє вимоги до особи, яка несе субсидіарну
відповідальність за договором?
480.
Покупець придбав у магазині сумку спортивну, яку через три дні
просить обміняти на таку саму іншого кольору. Слідів користування
товар немає. Чи має покупець право на обмін і протягом якого терміну?
481.
В якому з перерахованих випадків екіпаж морського судна «С.» не
може відмовитись від виконання розпоряджень наймача за договором
найму транспортного засобу з екіпажем, який його обслуговує?
482.
Вкажіть
договору?

правильне

483.
Що з наведеного
представлення?

положення,
може

бути

484.
Який обсяг обов’язків щодо
покладається на виконавця заповіту?
485.

яке

стосуються

спадкуванням
охорони

спадкового
за

спадкового

правом
майна

Який правовий статус піднаймача за договором піднайму житла?

486.
В день розірвання договору купівлі-продажу (повернення товару),
продавець НЕ повернув гроші, оскільки в касі була відсутня необхідна
сума. Протягом якого строку кошти маю бути повернуті покупцеві?
487.
За який час користувач зобов’язаний повідомити позичкодавця про
відмову від договору, якщо річ за договором позички потребує
особливого догляду або зберігання?
488.
Коли підлягає виконанню зобов’язання, строк виконання якого
визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати?
489.
За яких умов зберігач відповідає за втрату (нестачу) або
пошкодження речі після закінчення строку зберігання?
490.
Яку відповідальність несе управитель у разі вчинення ним дій з
перевищенням наданих йому повноважень, за умови, що третя особа, яка

брала участь у правочині, доведе, що вона не знала і не могла знати про
це?
491.
У якому випадку договором зберігання може бути встановлений
обов’язок зберігати річ, яка буде передана зберігачу в майбутньому?
492.
В яких випадках експедитор має право на відшкодування
додаткових витрат, що виникли в нього при виконанні договору
транспортного експедирування?
493.
З якого моменту починає обчислюватися гарантійний строк на
об’єкт будівництва за договором будівельного підряду?
494.
Гр. К. вирішила укласти із підприємством «А.» договір щодо
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на корисну
модель. У якій формі необхідно укласти договір?
495.
Дітей віком скількох років багатодітна мати І. може перевозити на
залізничному транспорті за пільговою ціною?
496.
У якій формі необхідно укласти попередній договір, якщо основна
угода – це договір транспортного експедирування?
497.
Який обов’язок може бути встановлений договором дарування, при
укладенні між І. (дарувальник) та П. (обдарована особа) договору
дарування?
498.
Між підприємством та фізичною особою було укладено договір
комісії. Підприємство (комісіонер) було ліквідоване. Які правові наслідки
для договору комісії це матиме?
499.
Яке з наведених положень щодо покладення виконавцем у договорі
про надання послуг виконання на іншу особу є правильним?
500.
Яка юридична доля залишків матеріалу при виконанні роботи за
договором підряду з матеріалу замовника?
501.
Які положення актів цивільного законодавства застосовуються до
відносин сторін у змішаному договорі?
502.
Якщо відчужувачами за договором довічного утримання
виступають співвласники А. і Б., то які настають наслідки у разі смерті
одного із співвласників А.?
503.

В якому випадку договір страхування визнається недійсним?

504.
Яке з поданих визначень є законодавчим визначенням договору
прокату?
505.
С. успадкував колекцію рідкісних монет, дізнавшись про що, його
сусід А. запропонував придбати її. Сторони підписали договір, де
визначились з усіма істотними умовами договору та про посвідчення
договору нотаріально, однак наступного дня С. продав колекцію іншому
покупцю, що запропонував більш вигідну ціну. Який правильний
правовий аналіз ситуації?
506.
Набувач зобов’язується виконувати розпорядження відчужувача
щодо вчинення певної дії майнового або немайнового характеру до
відкриття спадщини або після її відкриття, і в разі смерті відчужувача
набуває права власності на його майно відповідно до якого правочину?
507.
Протягом якого строку підлягає відшкодуванню шкода, завдана
внаслідок недоліків товару, що є нерухомим майном, якщо строк служби
(строку придатності) товару не встановлений?
508.
Яке право має покупець, якщо продавець не передає покупцеві
приналежності товару та документи, після того, коли покупець висунув
такі вимоги і надав розумний строк для виконання?
509.
З позицій Закону України «Про захист прав споживачів», хто може
виступати в якості споживача?
510.

Яке право вимоги може бути предметом договору купівлі-продажу?

511.
Громадянин К. зареєструвався як фізична особа-підприємець та
відкрив свій магазин побутової хімії. Щодня магазин відвідують близько
ста людей, що купують необхідну їм побутову хімію. До якого виду
договорів належать договори купівлі-продажу, що укладаються між
магазином та покупцями?
512.
Громадянин К., після того як потрапив у важку ДТП і серйозно
пошкодивши праву руку, подарував свою гітару гр. Д. Через певний час
він дізнався про те, що Д. через зловживання спиртними напоями почав
розпродувати усі свої речі, а також нищити їх. То ж К. вирішив розірвати
договір дарування. Вкажіть, яка позовна давність застосовується до вимог
про розірвання договору дарування?
513.
Приватний підприємець після збору врожаю пшениці, передав
десять тон пшениці на зберігання товарному складу. Товарний склад на
підтвердження укладеного договору зберігання видав підприємцю
подвійне складське свідоцтво. До якого виду цінних паперів належить
вказане свідоцтво?

514.
Під час круїзної подорожі на морському судні, що ходить під
прапором України, громадянин К. вирішив скласти заповіт. Капітан судна
для посвідчення заповіту закликав двох свідків. Вкажіть, хто із
зазначених осіб згідно закону має право виступати в якості свідка при
посвідченні заповіту фізичної особи?
515.
Приватний підприємець передав транспортній організації для
перевезення партію килимів. У пункті призначення через обставини,
передбачені договором, сторони склали комерційний акт. Вкажіть для
засвідчення яких обставин складається комерційний акт?
516.
За якою ознакою договір доручення відрізняється від договору
комісії?
517.
Після смерті гр. І., у якого було двоє дітей та дружина. З’ясувалося,
що все своє майно він заповів синові. Ознайомившись зі змістом заповіту,
син подав нотаріусу заяву про відмову від прийняття спадщини. Які
правові наслідки відмови сина від прийняття спадщини за заповітом?
518.
Чи може бути визнана такою, що має право на обов’язкову частку у
спадщині, особа, яка не включена до переліку осіб, що мають таке право
відповідно до ст.1241 Цивільного кодексу України?
519.
Який обов’язок для обдарованого може бути встановлений
договором дарування?
520.
У яких випадках можливе укладення договору дарування між
підприємницькими товариствами?
521.

Які зобов’язання виникають у сторін за договором ренти?

522.
Якщо у договорі ренти не встановлено періодичність сплати ренти,
то після закінчення якого періоду виплачується рента?
523.
У разі розірвання договору довічного утримання у зв’язку із
невиконанням або неналежним виконанням набувачем обов’язків, хто
набуває право власності?
524.
Хто несе відповідальність перед лізингоодержувачем за якість
предмета договору лізингу, якщо вибір продавця предмета договору
лізингу був здійснений лізингодавцем?
525.
Протягом строку дії договору фінансового лізингу витрати на
утримання предмета лізингу, пов’язані з його експлуатацією, технічним
обслуговуванням, ремонтом, якщо інше не встановлено договором або
законом, хто несе?

526.
З якого моменту земельна ділянка вважається такою, що передана
орендарю?
527.
Товариство з обмеженою відповідальністю та приватний
підприємець уклали договір оренди автомобіля в якому не зазначили
умову про страхування. Хто із сторін згідно вимог чинного законодавства
повинен здійснити страхування транспортного засобу?
528.

Який правовий статус піднаймача за договором піднайму житла?

529.
Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її
визначення, то у який спосіб вона визначається?
530.
Який з перерахованих договорів НЕ належить до договорів про
надання послуг?
531.
Який з перерахованих договорів належить до договорів про надання
послуг?
532.
З якого моменту у перевізника виникає обов’язок нести
відповідальність за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу?
533.
За чий рахунок здійснюється огляд товару при прийнятті його
товарним складом на зберігання?
534.

Яким є договір управління майном за правовою природою?

535.
Що НЕ є об’єктом
законодавством України?

права

інтелектуальної

власності

за

536.
Яке положення щодо обов’язку платника ренти застрахувати ризик
невиконання ним свої обов’язків за договором ренти відповідає змісту
норм ЦК України?
537.
При прийнятті товару покупцем було виявлено, що передається
менша його кількість, ніж було встановлено в умовах договору. З якою
вимогою покупець вправі звернутися до продавця, якщо в договорі це
питання не врегульовано?
538.
Товариство з обмеженою відповідальністю подарувало автомобіль
виробничому кооперативу. Яке положення відповідає вимогам ЦКУ щодо
укладеного договору?
539.
Який
мінімальний
розмір
страхового
відшкодування
встановлюється за шкоду, пов’язану з лікуванням потерпілого в
дорожньо-транспортній пригоді?

540.
Яким чином у Цивільному кодексі України врегульовано питання
про правові наслідки розірвання цивільно-правового договору?
541.
Укладаючи договір купівлі-продажу сторони домовилися про повну
оплату товару, перехід права власності до покупця, передання товару
покупцю на протязі десяти днів з дня його оплати. Як має вирішуватися
питання про ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження
товару до передання його покупцеві, якщо договір укладено в усній
формі?
542.

До яких наслідків призводить складання особою нового заповіту?

543.

Який заповіт є нікчемним?

544.

Що може бути предметом заповідального відказу?

545.

Що становить зміст заповідального відказу?

546.

Хто є спадкоємцем третьої черги за законом після смерті А.?

547.
Яким є статус заповіту, складеного і підписаного за заповідача
особою, яка не мала на це права?
548.

Який з наведених нижче правочинів є заповідальним відказом?

549.
В якому випадку відказоодержувач вважається таким, що прийняв
відказ?
550.
На чию користь можлива відмова від спадкування спадкоємця за
заповітом?
551.
Які наслідки відмови від прийняття спадщини спадкоємця за
заповітом?
552.
Які наслідки відмови від прийняття спадщини спадкоємцем за
законом?
553.
Чи призводить відмова спадкоємця за заповітом від спадщини до
позбавлення його права на спадкування за законом?
554.

В яких випадках можлива спадкова трансмісія?

555.
Коли можливо подовжити строк для прийняття спадщини в порядку
спадкової трансмісії?
556.
У чию власність переходить нерухоме майно у складі спадщини,
визнаної відумерлою?

557.
Протягом якого строку може пред’явити свої вимоги кредитор, не
повідомлений про відкриття спадщини?
558.
Якщо спадкодавець позбавив спадщини особу, яка має право на
обов’язкову частку в спадщині, то які правові наслідки наступають
стосовно заповіту?
559.
На який строк накладається заборона відчуження нерухомого майна
при спадкуванні майна особи, оголошеною померлою?
560.
Яким чином спадкоємці
кредитора спадкодавця?

зобов’язані

задовольнити

вимоги

561.
Визначте суб’єктів, які НЕ мають права на обов’язкову частку в
спадщині?
562.

Що з наступного НЕ може переходити у спадщину?

563.
Який спосіб забезпечення виконання передбачений законом для
спадкового договору в результаті його нотаріального посвідчення?
564.
Якими є правові наслідки виконання заповіту, якщо між
спадкоємцями у заповіті розподілені лише права?
565.
Яке право
правовідносинах?
566.

має

неповнолітній

спадкоємець

в

спадкових

В якому випадку виникає спадкуванням за правом представлення?

567.
Якщо громадянин К. за рішенням суду був оголошений померлим,
то коли буде відкриватися спадщина?
568.
Яку дію вчиняє нотаріус при посвідченні спадкового договору з
метою забезпечення прав набувача на предмет договору?
569.

Яке з наведених положень суперечить чинному законодавству?

570.
Що вважається місцем відкриття спадщини після осіб, померлих в
установах виконання покарань?
571.
До приватного нотаріуса звернулися спадкоємці померлого Н. з
проханням роз’яснити порядок та строки охорони спадкового майна.
Отже вкажіть, протягом якого часу триває охорона спадкового майна?
572.
В якому випадку заповідач може позбавити в заповіті права на
спадкування свого сина?

573.
І. та П. уклали договір найму. Хто є боржником та кредитором у
цьому зобов’язанні?
574.
Комерційний банк уклав з товариством з обмеженою
відповідальністю договір факторингу, за яким товариство передало банку
грошову вимогу до свого боржника – приватного підприємця А.
Підприємець А. звернувся до суду з позовною заявою про визнання
недійсним вказаного договору, оскільки вважав, що передання в
користування права грошової вимоги законом не допускається. Вкажіть
до якої категорії договорів належить договір факторингу?
575.
Як називається договір, моментом укладення якого є момент
досягнення згоди між сторонами щодо всіх істотних умов договору?
576.
На які види поділяються договори залежно від послідовності
досягнення мети, яку ставлять перед собою сторони?
577.
Як називається договір, за яким одна сторона (юридична особа або
фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю) зобов’язана
продати товар, виконати роботу, надати послугу (залежно від характеру її
діяльності) будь-якій особі, яка до неї звернеться?
578.
Що є місцем укладення договору, якщо інше НЕ встановлено
договором?
579.
За яких умов договір приєднання може бути змінений або
розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася?
580.
Які правові наслідки договору, у якому сторони домовилися щодо
усіх істотних умов, що підтверджується письмовими доказами, і
відбулося виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його
нотаріального посвідчення, за умови, що законом таке посвідчення
вимагається?
581.

Який договір потребує обов’язкового нотаріального посвідчення?

582.
Який із нижченаведених договорів підлягає обов’язковій державній
реєстрації?
583.

Що є характерним для одностороннього договору?

584.
Між гр. С. та гр. А. було укладено договір оренди квартири. Між
командитним товариством та гр. Б. укладено договір перевезення
пасажирів. Між приватним підприємством та гр. О. укладено договір
управління майном. Між компанією «Л.» та фізичною особою-

підприємцем М. укладено договір комерційної концесії. Який із вище
зазначених договорів може бути укладений на користь третьої особи?
585.
Вкажіть, який правочин
нотаріального посвідчення?

є нікчемним за відсутності

його

586.
У магазині покупцеві О. було необґрунтовано відмовлено у
придбанні пилососа. Яке право у зв’язку з цим виникає в О.?
587.
О. має намір придбати у З. одну тонну яблук за п’ять тис. грн. Коли
О. та З. НЕ зможуть змінити ціну в договорі купівлі-продажу?
588.
Протягом якого строку за договором купівлі-продажу нерухомого
майна можуть бути пред’явлені вимоги у зв’язку з недоліками проданого
товару, на який не встановлено гарантійний строк?
589.
У разі заміни ціни на товар, що був придбаний покупцем, чи
підлягає відшкодуванню покупцю різниця між ціною товару,
встановленою договором купівлі-продажу, і ціною товару, яка існує на
момент заміни, якщо так, то в якому випадку?
590.
Що з переліченого НЕ є підставою для примусового продажу майна
(поза волею власника)?
591.
Гр. К. придбав у магазині холодильник. Гарантійний строк на
холодильник становив два роки. З якого моменту почне обчислюватися
гарантійний строк на холодильник?
592.
Гр. Н. придбала дорожню сумку. Продавець товар відправив
поштою. З якого моменту буде обчислюватися строк для виявлення
недоліків товару?
593.
Якщо договором купівлі-продажу строк оплати покупцем товару не
встановлений, то які настають наслідки?
594.
Двадцятиоднорічний громадян Н. мріє придбати вогнепальну
мисливську нарізну зброю, а саме карабін. Через скільки років він зможе
придбати даний вид зброї, за умови, що Н. отримає дозвіл на зберігання
та носіння мисливської зброї?
595.

Який договір може бути укладений на товарній біржі?

596.
Яке з наведених положень стосовно поняття біржової операції як
угоди, що відповідає сукупності умов є НЕправомірним?
597.
Якого права НЕ має покупець, який придбав холодильник
неналежної якості (якщо недоліки не належать до категорії істотних)?

598.
Який товар може бути предметом договору роздрібної купівліпродажу?
599.
Загальні правила про що НЕ застосовуються до договору роздрібної
купівлі-продажу в кредит, в тому числі з розстроченням платежу?
600.
Якщо А. придбав товар, на який було встановлено гарантійний
строк, а через 10 днів обміняв його на інший товар, то що відбувається з
гарантійним строком?
601.
Гр. А. придбав телевізор неналежної якості, а тому вирішив його
обміняти, однак у продавця виникла потреба в перевірці якості даного
товару. Протягом якого строку вимога А. про заміну товару повинна бути
задоволена?
602.
А. придбав меблевий гарнітур. НЕ пізніше якого строку
здійснюється доставка товарів, відповідно до Правил роздрібної торгівлі
непродовольчими товарами?
603.
С. придбав товар неналежної якості, а тому вирішив його обміняти,
проте виявилося, що даний товар відсутній на складі. Протягом якого
строку вимога С. про заміну товару повинна бути задоволена?
604.
К. придбав житловий будинок за договором купівлі-продажу. З
якого моменту виникає право власності на житловий будинок?
605.

Який недолік щодо якості товару вважається істотним?

606.
Гр. Д. розірвав договір купівлі-продажу морозильної камери
(повернув товар). В день повернення продавець НЕ повернув гроші,
оскільки в касі була відсутня необхідна сума. Протягом якого строку
кошти мають бути повернуті Д.?
607.
Вимога покупця щодо усунення недоліків у пилососі була
задоволена. За чий рахунок буде здійснюватися доставка пилососа до
покупця, якщо його вага становить 7 кг.?
608.
Що відповідно до чинного споживчого законодавства НЕ належить
до істотного недоліку?
609.

Яка угода НЕ належить до видів договору купівлі-продажу?

610.
Л. придбала продукти у продовольчому магазині 18 січня 2022
року. Роздивляючись придбане вона звернула увагу на те, що термін
реалізації масла скінчився 15 січня 2022 року. Л. звернулася до
адміністрації магазину з вимогою повернути їй гроші за три пачки

придбаного масла. Які правові наслідки передання товару неналежної
якості будуть застосовані у цій правовій ситуації?
611.
Що є істотною умовою договору купівлі-продажу земельної
ділянки?
612.

Що таке форвардний контракт?

613.

Що таке ф’ючерсний контракт?

614.
З якого моменту за договором найму-продажу, покупець стає
власником товару?
615.
Гр. С. просить обміняти куплену в магазині п’ять днів тому
тканину, мотивуючи прохання тим, що дружині не сподобався колір
тканини. Чи має С. право на обмін тканини?
616.
Покупець повертає в магазин телевізор неналежної якості, куплений
сорок днів тому за 5800 грн. На день повернення такий телевізор коштує
6000 грн. Яку суму потрібно повернути покупцеві?
617.

Що уявляють собою правила ІНКОТЕРМС?

618.
Якщо у договорі купівлі-продажу відсутня умова про предмет, то
які настають правові наслідки?
619.
Якщо у договорі купівлі-продажу ціна не встановлена і не може
бути визначена, виходячи з його умов, то які настають наслідки?
620.
Яке має право покупець, якщо продавець передав йому частину
товару, асортимент якого відповідає умовам договору купівлі-продажу, і
частину товару з порушенням асортименту?
621.

Що є спільним для договорів дарування, купівлі-продажу і міни?

622.

Що виступає об’єктом договору контрактації?

623.
В який строк постачальник зобов’язаний розпорядитися товаром,
якщо покупець за договором поставки відмовився від прийняття товару
неналежної якості?
624.
На який об’єкт цивільних прав може бути здійснено обмін майна за
договором міни, окрім обміну майна на майно?
625.
Сторони уклали договір поставки і не вказали строк дії договору.
На який строк він вважається укладеним?

626.

Чи мають право батьки дарувати майно малолітніх дітей?

627.
Які настають наслідки, якщо А. доручив В. укласти договір
дарування, а у дорученні ім’я обдарованого відсутнє?
628.
В якому випадку пожертвувач або його правонаступники мають
право вимагати розірвання договору про пожертву?
629.
Сусід А. подарував сусіду Б. свою стару пральну машину, що
протікала, не попередивши його про цей недолік. Хто відшкодовуватиме
завдану шкоду, якщо в процесі використання пральної машини сусідом
Б., було затоплено квартиру знизу сусіда В.?
630.
В якому випадку дарувальник має право відмовитися від передання
дарунка у майбутньому?
631.
У якому випадку дарувальник НЕ має права вимагати розірвання
договору дарування?
632.
С. зобов’язався подарувати велосипед А. через рік з моменту
укладення договору дарування. В якій формі потрібно укласти такий
договір дарування?
633.
Б. має намір подарувати своїй невістці сімейну реліквію (кольє)
шістнадцятого століття. В якій формі їй потрібно укласти договір
дарування?
634.
Товариство пожертвувало С. п’ятдесят тисяч грн. З якого моменту
договір про пожертву буде вважатися укладеним?
635.
С. займається благодійною діяльністю у сферах освіти, культури та
мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень.
Як називається така діяльність?
636.
Між громадянами П. та В. було укладено в усній формі договір
дарування рухомої речі, яка має особливу цінність. Яким вважається (або
є) такий договір?
637.
А. і Б. уклали договір про пожертву грошових коштів. З якого
моменту договір вважається укладеним?
638.
Якщо майно було передано у власність платника ренти безоплатно,
то яку суму одержувач ренти вправі вимагати від платника ренти у разі
розірвання договору ренти?
639.
Які правові наслідки настають у разі відчуження нерухомого майна,
що є предметом договору ренти, іншій особі?

640.
Між А. та Г. укладено договір ренти. Якщо в договорі НЕ вказано
періодичність виплати рентних платежів, то в які строки вони
виплачуються?
641.
Якщо платник Б. за договором ренти прострочив сплату рентних
платежів, то яку відповідальність він несе перед одержувачем ренти?
642.
Договором ренти було встановлено, що одержувач ренти передає
майно у власність платника ренти за плату. Положення чинного
законодавства про який цивільний договір потрібно застосовувати до
відносин сторін даного договору щодо передання майна?
643.
В якому випадку одержувач ренти набуває право застави на майно,
передане під виплату ренти?
644.
Яке право набуває одержувач ренти у разі передання під виплату
ренти земельної ділянки?
645.

Хто може бути стороною у договорі ренти?

646.
Між Г. та В. було укладено договір довічного утримання. З якого
моменту В. (набувач) стане власником майна?
647.

Хто може бути набувачем у договорі довічного утримання?

648.

Що НЕ є характерним для договору довічного утримання?

649.
На якому правовому титулі належить майно, набуте кількома
набувачами - фізичними особами за договором довічного утримання
(догляду)?
650.
В якій формі повинен бути укладений договір між громадянкою О. і
громадянином М., за яким останній передає у власність гр. О. колекцію
золотих монет шістнадцятого століття взамін забезпечення його довічним
утримання в розмірі вісімсот грн. щомісячно?
651.
Якщо відчужувачами за договором довічного утримання
виступають співвласники, то які настають наслідки у разі смерті одного із
співвласників?
652.
Яке право має набувач за договором довічного утримання до смерті
відчужувача?
653.
За яких умов договір довічного утримання (догляду) може бути
нотаріально посвідчений, якщо відчужувачем за договором є лише один

із співвласників майна, яке належить їм на праві спільної сумісної
власності?
654.
На який строк вважається укладеним договір найму автомобіля між
фізичними особами, якщо в угоді такий строк не був визначений?
655.
Лізингодавець має право відмовитися від договору фінансового
лізингу та вимагати повернення предмета лізингу від лізингоодержувача
у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо
лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж протягом якого
мінімального строку?
656.
Договір найму було укладено на один рік. По спливу строку наймач
продовжив користуватися майном. За яких умов договір найму буде
вважатися поновленим на строк, який був встановлений договором?
657.
Як називається вид лізингу за яким лізингодавець передає
лізингоодержувачу у користування майно, що було спеціально придбане
лізингодавцем у постачальника відповідно до встановлених
лізингоодержувачем специфікацій та умов?
658.
В якій формі необхідно укладати додаткову угоду, у випадку
неодноразової пролонгації договору оренди будівлі або іншої капітальної
споруди (їх окремої частини) строк дії якого менший трьох років?
659.
Який строк позовної давності застосовується до вимог наймодавця
про відшкодування збитків у зв’язку з пошкодженням речі, яка була
передана в користування наймачеві?
660.
У якому випадку договір найму (оренди) житла підлягає
обов’язковому нотаріальному посвідченню?
661.
В укладеному у письмовій формі між двома фізичними особами
договорі найму квартири не зазначено його строк. До яких правових
наслідків призводить такий договір?
662.
У 2013 році К. уклав договір оренди земельної ділянки з Ф. строком
на 10 років. У 2020 році К. за згодою Ф. уклав договір суборенди. На який
максимальний строк може бути укладено договір суборенди?
663.

Що НЕ може бути об’єктом договору найму?

664.
Орендаря земельної ділянки О. засуджено до позбавлення волі.
Бажання продовжити оренду землі виявили: один із членів сім’ї О. та гр.
П., що використовував земельну ділянку разом із орендарем. До кого
першочергово перейде право оренди?

665.
На який мінімальний строк повинен бути укладений договір оренди
державного і комунального майна?
666.
На який мінімальний строк сторони можуть укласти договір оренди
земельної ділянки сільськогосподарського призначення?
667.
Яким має бути прострочення передачі предмета лізингу, для того
щоб у лізингоодержувача виникло право відмови від договору лізингу в
односторонньому порядку?
668.
Яка особливість НЕ притаманна договору прокату за Цивільним
кодексом України?
669.
Наймач не виконав обов’язок щодо повернення речі. Що має право
вимагати наймодавець від наймача?
670.
Згідно положень Цивільного кодексу хто може бути сторонами
договору оренди житла з викупом?
671.
Чи може бути об’єктом договору оренди земельна ділянка обтяжена
заставою?
672.
На який строк може бути укладений договір оренди земельної
ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва?
673.
І. та П. уклали договір оренди причепа. Через два місяці І. вирішив
припинити договір. За який час І. повинен попередити П. про припинення
договору?
674.
Які наслідки настають, якщо наймач у момент передання речі в
його володіння не переконається у її справності?
675.
На який мінімальний строк може бути укладений договір оренди
земельної ділянки, яка належить до меліорованих земель?
676.
В якій формі необхідно укладати договір найму житла на строк
п’ять років?
677.
Що з нижченаведеного характеризує договір оренди житла з
викупом?
678.
З. передав К. в оренду офісні меблі. У якому випадку К. буде нести
ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження меблів?
679.
Міська рада оголосила про проведення земельних торгів з продажу
права оренди земельної ділянки. Вкажіть, що є підставою для укладення

договору оренди земельної ділянки в разі набуття права оренди на
конкурентних засадах?
680.
І. та С. у письмовій формі уклали договір оренди земельної ділянки.
З якого моменту земельна ділянка вважатиметься переданою С.:
681.
Д. та К. вирішили укласти договір лізингу предметом якого
виступають земельна ділянка, деревообробний станок, вантажний
автомобіль та трактор. Що з перерахованого НЕ може бути предметом
договору лізингу?
682.

Що із нижченаведеного може бути предметом договору лізингу?

683.
Настання якого юридичного факту НЕ впливає на чинність
договору найму за загальним правилом?
684.
Які правові наслідки настають у випадку передачі у найм речі, що
до укладання договору найму була застрахована власником
(наймодавцем)?
685.
Кому належить право власності на плоди, доходи, одержані
наймачем у результаті користування річчю, переданою у найм?
686.
Якщо розмір земельної ділянки у договорі найму будівлі або іншої
капітальної споруди не визначений, наймачеві надається право
користування:
687.
З якого моменту в орендаря виникає право власності на житло за
договором оренди житла з викупом?
688.
Г. передав у безоплатне користування своєму сусідові А.
зварювальний апарат на два дні, для того щоб останній міг завершити
ремонтні роботи вдома. Який вид договору було укладено між Г. та А.?
689.
Якими є правові наслідки відчуження позичкодавцем речі, яка
передана у користування, за договором позички?
690.
Які настають правові наслідки, якщо строк в договорі позички не
зазначений?
691.
Що є правовим наслідком невиконання обов’язку позичкодавцем
передати річ за договором позички?
692.
Положення про який договір застосовується до відносин за
договором позички?
693.

Який вид робіт виконується за договором будівельного підряду?

694.
Про які обставини підрядник НЕ зобов’язаний попереджати
замовника?
695.
Зі спливом якого строку підрядник має право продати предмет
договору побутового підряду, якщо замовник не з’являється за
одержанням виконаної роботи або ухиляється від її прийняття?
696.
За договором будівельного підряду підрядник збудував житловий
будинок на замовлення К. (замовник). Який гарантійний строк
встановлюється на об’єкт будівництва?
697.
З якого моменту починає обчислюватися гарантійний строк за
договором будівельного підряду?
698.
Якщо замовник за договором будівельного підряду під час
виконання робіт вніс зміни до проектно-кошторисної документації без
згоди підрядника, що призведе до виконання додаткових робіт вартістю
дванадцять відсотків від кошторису, то на що має право підрядник Б?
699.
Замовник має право вносити зміни до проектно-кошторисної
документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що
додаткові роботи за вартістю не перевищують яку суму?
700.
Який із способів забезпечення належного виконання зобов’язання
вправі застосувати підрядник за договором підряду в разі, коли замовник
не сплатив йому встановленої ціни роботи?
701.
В якому випадку згідно положень споживчого законодавства
споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт і
вимагати відшкодування збитків?
702.
Яке має право підрядник у випадку якщо предмет договору підряду
до здачі його замовнику був знищений випадково?
703.
Виконавець К. прийняв від споживача В. матеріали для виконання
робіт. По спливу двох днів матеріали було втрачено. Протягом якого
строку К. зобов’язаний відшкодувати збитки В.?
704.
Якщо виконавець К. без згоди споживача Г. здійснив додаткові
роботи, що НЕ передбачені договором про виконання робіт, то які
правові наслідки наступають для Г.?
705.
Які з перелічених ознак характерні для договору будівельного
підряду?

706.
Хто несе ризик випадкового знищення або випадкового
пошкодження матеріалу до настання строку здачі підрядником визначеної
у договорі підряду роботи?
707.
Підрядник залучив до виконання договору субпідрядника. Хто буде
нести відповідальність за дії субпідрядника перед замовником?
708.
Згідно положень споживчого законодавства, якщо під час
виконання робіт стане очевидним, що їх не буде виконано з вини
виконавця згідно з умовами договору, споживач має право призначити
виконавцю відповідний строк для усунення недоліків. Яке право виникає
у споживача в разі невиконання його вимоги виконавцем у визначений
строк?
709.

Яким є договір підряду за правовою природою?

710.
Між громадянином П. та приватним підприємством було укладено
договір будівельного підряду про будівництво гаража. Після виконання
договору виникла потреба документального підтвердження факту
передання результату роботи П. Вкажіть, як називається документ, яким
оформляється передання будівельних робіт підрядником та прийняття їх
замовником?
711.
На кого покладається матеріально-технічне забезпечення
будівництва житлового комплексу у договорі будівельного підряду?
712.
Які правові наслідки виникають для підрядника в разі, якщо
предмет договору підряду до здачі його замовнику був знищений
випадково або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін:
713.
Замовник та підрядник уклали договір підряду, відповідно до якого
замовник надав матеріали для виконання робіт, але через повінь
матеріали були знищені. Хто несе ризик випадкового знищення
матеріалів?
714.
Який з видів кошторису на виконання роботи за договором підряду
передбачений чинним законодавством?
715.
Перевізник А. перевозить мандарини відправника на морському
транспорті. Перевізник Б. перевозить зерно відправника на
автомобільному транспорті. Перевізник В. перевозить деревину
відправника на залізничному транспорті. Перевізник Г. перевозить каву
відправника повітряним транспортом. Який із перевізників передає
відправнику коносамент – документ, що засвідчує прийняття вантажу до
перевезення?

716.
На який строк, відповідно до Цивільного кодексу України, пасажир
має право зробити у дорозі не більше одної зупинки в дорозі з
подовженням строку чинності проїзних документів?
717.
Який вид
експедирування?

послуг

є

предметом

договору

транспортного

718.
В якому випадку відправник вантажу має право відмовитися від
наданого транспортного засобу?
719.

Яким чином співвідносяться поняття «договір» та правочин»?

720.

Що означає "свобода договору"?

721.
Який статус має відповідь про прийняття пропозиції укласти
договір, яка одержана із запізненням?
722.
Які наслідки настають у разі істотної зміни обставин, якими
сторони керувалися при укладенні договору?
723.
Договір дарування – односторонній, а договір поставки –
двосторонній. За яким критерієм здійснено поділ договорів на одно- і
двосторонні?
724.
К має намір продати Д земельну ділянку с/г призначення. У якій
формі потрібно укласти попередній договір?
725.
Які настають наслідки у разі, коли договір приєднання містить
умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася?
726.
При укладені договору оренди сторони не досягли згоди з усіх
істотних умов. Який правовий наслідок настає в даному випадку
випадку?
727.

В якому договорі сторонами є виключно суб’єкти господарювання?

728.
П та Д уклали між собою договір, що містив елементи договорів
купівлі-продажу, перевезення та оренди. Який вид договору було
укладено між сторонами?
729.
Підприємець М надає послуги з перевезення транспортом
загального користування. Якщо Г звернеться до М за такою послугою, то
який вид договору між ними буде укладено?
730. Який договір може підлягати державній реєстрації?

731.
Як називається пропозиція товару в рекламі, каталогах, а також
інших описах товару, звернених до невизначеного кола осіб, якщо вона
містить усі істотні умови договору?
732. Який договір НЕ належить до договорів про передання майна у
власність?
733. Якщо більш тривалий строк не встановлений договором,
транспортними кодексами (статутами), вантаж, вважається втраченим,
якщо не виданий одержувачеві на його вимогу протягом якого строку?
734. Г. уклав договір перевезення пасажира з автотранспортною компанією
«К». Який обов’язок має перевізник у разі відмови пасажира від
перевезення з причини затримки відправлення транспортного засобу?
735. В якому розмірі відповідає перевізник за втрату, нестачу, псування або
пошкодження прийнятих до перевезення вантажу, багажу, пошти?
736. Пасажир Р. звернувся до перевізника Л. з претензією щодо
відшкодування завданих йому збитків під час здійснення перевезення.
Через який час Р. зможе звернутися з цією вимогою до суду у разі
неодержання відповіді від перевізника?
737. До виконання своїх обов'язків за договором транспортного
експедирування з О. (клієнтом), Д. (експедитор) залучив помічника С.
Хто нестиме відповідальність за порушення договору перед клієнтом?
738. Як називається перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти, яке
здійснюється кількома видами транспорту за єдиним транспортним
документом?
739.
Якщо договір перевезення вантажу укладає експедитор, то чим
підтверджуються його повноваження?
740. На який строк пасажир залізничного транспорту М., має право зробити
не більше однієї зупинки в дорозі з подовженням строку чинності
проїзних документів (квитка)?
741. Що має право вчинити експедитор ТОВ «А» за договором
транспортного експедирування, у разі ненадання клієнтом документів та
необхідної інформації?
742. Як називається договір, за яким одна сторона зобов’язується за плату і
за рахунок другої сторони виконати або організувати виконання послуг,
пов’язаних із перевезенням вантажу?

743.
А та З уклали договір перевезення будівельних матеріалів
автомобільним транспортом. Яким є даний договір за правовою
природою?
744.
Юридична особа звернулася до суду з позовом до транспортної
організації про стягнення збитків, завданих порушенням умов договору
перевезення вантажу, та пені за прострочення виконання грошового
зобов'язання за цим договором. Який строк позовної давності
передбачений Цивільним кодексом України у такому випадку?
745.
Якщо морський перевізник «К» здійснює перевезення вантажу між
морськими портами однієї держави, то до якого виду належать такі
перевезення?
746.
За договором морського перевезення вантажу – цукру, сторони
домовилися, що вантаж повинен бути навантажений протягом 1 доби. Як
називається термін, протягом якого цукор повинен бути навантажений на
судно?
747.
У якому випадку перевізник «С» має право відмовитися від
прийняття вантажу від замовника Д?
748. В якому випадку залізниця НЕ звільняється від відповідальності за
втрату, недостачу, псування або пошкодження вантажу?
749.
У якому випадку (згідно договору морського перевезення вантажу)
перевізник зобов'язаний на вимогу відправника відправити судно в
плавання, навіть якщо НЕ весь вантаж був навантажений?
750.
Якщо протягом двох місяців з дня приходу судна в порт, зданий на
зберігання вантаж був незапитаний і відправник Ж. не сплатив
перевізнику К. належних за перевезення сум, то яке право виникає у К.?
751.

В якому випадку договір страхування визнається судом недійсним?

752. Хто може бути страховими посередниками?
753. Яка мінімальна кількість учасників(засновників) страховика?
754.

З якого моменту договір страхування набирає чинності?

755. Що належить до прав філії страхової компанії?
756. Які з наведених послуг можуть виконувати страхові агенти?

757.
Л. звернувся до страхового брокера з метою укладення договору
страхування. Між сторонами було укладено брокерську угоду. Яким
договором за правовою природою є брокерська угода?
758. Де діє міжнародна система "Зелена картка"?
759.
Л. звернувся до ломбарду щоб отримати кредит під заставу свого
золотого годинника. На чию користь ломбард повинен укласти договір
страхування годинника, прийнятого на зберігання?
760. З якого моменту обчислюється строк позовної давності щодо вимог
страхової компанії до особи, винуватої у заподіянні шкоди джерелом
підвищеної небезпеки в стані алкогольного сп’яніння?
761. Що являє собою страхова премія?
762. Що є метою створення об’єднання (асоціації) страховиків?
763. Якими є правові наслідки для сторін в разі укладення договору
страхування цивільної відповідальності?
764. Якими є правові наслідки недодержання письмової форми договору
страхування?
765. Що є страховим ризиком за договором страхування?
766. Що визнається страховим випадком?
767. Що визнається франшизою, як істотною умовою договору страхування?
768. Що є перестрахування як спосіб забезпечення повної і своєчасної
виплати страхувальникам страхових сум?
769. Чим є за правовою природою агентський договір, на підставі якого діє
страховий агент?
770. Які настають наслідки в разі визнання судом страхувальника – фізичної
особи недієздатною?
771.

Що з перерахованого не є істотною умовою договору страхування?

772. В якому випадку страховик вправі відмовити страхувальникові у
виплаті страхової суми?
773. Коли допускається суброгація в страхуванні?

774. У якій формі може бути створений страховик згідно законодавства
України?
775. Яку відповідальність перед страхувальником несе при співстрахуванні
кожен із співстраховиків разом з іншими?
776. В яких випадках страховик може виступати в якості кредитора?
777.
Між страховиком «О» та страхувальником П. укладено договір
страхування будинку. Яким є даний договір за правовою природою?
778.
Власник автомобіля Ф. вирішив укласти внутрішній договір
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів із страховою компанією «Н». На який
строк він може укласти такий договір?
779. Страхове відшкодування – це страхова виплата, яка здійснюється
страховиком у межах страхової суми за яким договором?
780. Які настають наслідки якщо майно застраховане у кількох страховиків і
загальна страхова сума перевищує дійсну вартість майна?
781. Які настають наслідки, якщо особа, застрахувала свою цивільну
відповідальність?
782. Чекодавець Ю. видав чек на ім’я чекодержателя Л., який на наступний
день звернувся до платника за чеком (до банку), але чекодержателю було
відмовлено в оплаті. Л. вирішив звернутися до суду. Яка позовна давність
застосовується до вимог чекодержателя про оплату чека?
783.
Якщо банк зобов'язується за дорученням платника за рахунок
грошових коштів, що розміщені на його рахунку у цьому банку,
переказати певну грошову суму на рахунок визначеної платником особи
(одержувача) у цьому чи в іншому банку у строк, встановлений законом
або банківськими правилами, якщо інший строк не передбачений
договором або звичаями ділового обороту, то такі дії називаються
розрахунком:
784. Що може бути предметом договору факторингу?
785. Протягом якого строку має бути повернена позика позичальником,
якщо строк позики визначений моментом пред’явлення вимоги
позикодавцем?
786.

Яким є договір позики за правовою природою?

787. Про що кредитодавець зобов'язаний повідомити споживача у письмовій
формі перед укладенням договору про надання споживчого кредиту?
788. Як називається кредитування рахунка?
789. З якого моменту договір позики вважається укладеним?
790. Якщо договором позики не встановлений розмір процентів, їх розмір
визначається на рівні:
791. В якій формі укладається договір банківського вкладу?
792. В якому випадку договір позики вважається безпроцентним?
793. Якою може бути процентна ставка за кредитом відповідно до умов
кредитного договору?
794. Який з перелічених способів забезпечення виконання зобов’язання НЕ
застосовується при укладанні договору банківського кредиту?
795. В якому випадку банк може відмовитися від договору банківського
рахунку?
796. На підставі договору банківського рахунка банк використовував кошти
клієнта ПП. Строки сплати процентів за користування коштами в
договорі відсутні, тому банк зобов’язаний сплачувати проценти в які
строки?
797. Яким є договір банківського рахунку за правовою природою?
798. Чи може бути змінений банком встановлений договором розмір
процентів на строковий вклад, якщо інше не встановлено законом?
799. Чи зобов’язаний банк повернути вклад громадянину на першу вимогу,
якщо договір банківського вкладу був укладений на певний строк?
800. Банк має право вимагати розірвання договору банківського рахунка у
разі відсутності операцій за цим рахунком протягом якого строку?
801.
Якщо Р. уклав кредитний договір з банком в усній формі, то яка
правова доля такого договору?
802. Яким є акредитив, який може бути змінений або анульований банкомемітентом у будь-який час без попереднього повідомлення одержувача
грошових коштів?

803.
Н. звернулася до банку з письмовою вимогою надати інформацію
щодо депозитних рахунків, відкритих з 2018 по 2021 рр. на ім’я її батька,
який є клієнтом банку. Довіреності донька не мала. Чи має право банк
розкрити в даному випадку банківську таємницю?
804. З нагоди Дня народження бабуся подарувала онуку 5000 грн., які він
вирішив покласти на депозитний рахунок в банк. З досягненням якого
віку онук має право укласти відповідний договір?
805. Між банком та Д. укладений договір банківського вкладу в якому не
встановлений розмір процентів. В якому розмірі банк зобов'язаний
виплачувати проценти Д?
806.
Які правові наслідки настають у разі, якщо договором банківського
вкладу не встановлено розмір процентів?
807. Положення про який договір застосовуються до відносин за договором
ескроу?
808. В якому із вказаних цивільно-правових договорів однією із сторін
завжди виступає фінансова установа?
809. Яку відповідальність за дії боржника за договором факторингу несе
клієнт перед фактором, якщо відповідно до умов договору фінансування
клієнта здійснювалось шляхом купівлі у нього фактором права грошової
вимоги?
810. З якого моменту за договором факторингу майбутня вимога вважається
переданою фактору?
811. Хто є сторонами договору факторингу?
812.

Яким є договір банківського вкладу за правовою природою?

813. Хто може виступати клієнтом у договорі факторингу?
814. За що клієнт відповідає перед фактором?
815.

Які настають наслідки у разі відкриття непокритого акредитиву?

816. Які проценти (плату) зобов’язаний сплатити банк у разі прострочення
повернення вкладу за договором банківського вкладу?
817.
Який
із
законодавством?

вказаний

акредитивів,

передбачений

чинним

818.
Який із вказаних документів містить нічим не обумовлене письмове
розпорядження власника рахунку банку переказати грошову суму
одержувачу?
819.
Між братами в усній формі був укладений договір позики на суму 2
тисячі гривень на місяць без процентів за користування. Яким є договір
внаслідок обрання братами такої форми договору?
820.
Що з переліченого може бути предметом договору про надання
послуг?
821.
Що з переліченого може бути предметом договору про надання
послуг?
822.
Яке право має виконавець за договором про надання послуг у разі
неможливості виконати договір, що виникла не з його вини?
823. Які дії за договором доручення повірений М. може бути зобов’язаний
вчинити від імені та за рахунок довірителя П.?
824. Яка з перелічених ознак суперечить суті договору доручення?
825. Якщо договором доручення не передбачена можливість вчинення дій
замісником повіреного або така можливість передбачена, але замісник у
договорі не вказаний, то яку відповідальність за дії замісника буде нести
повірений?
826. Які настають наслідки для чинності договору доручення у випадку
смерті повіреного?
827. В якому випадку в разі відмови довірителя від договору доручення,
повірений має право на відшкодування збитків, завданих достроковим
припиненням договору?
828. У разі смерті повіреного які дії повинні вчинити його спадкоємці
відносно виконання договору доручення?
829. Р. та С. уклали договір доручення, за яким С. – повірений діє як
підприємець. Не пізніше якого строку Р. має повідомити С. про відмову
від договору?
830. Що НЕ є обов’язком повіреного за договором доручення?
831.
Які настають правові наслідки, якщо у договорі комісії не
визначено розмір плати?

832.
Якщо комісіонер З. поручився за виконання правочину третьою
особою Н., то що він має право вимагати від комітента Ж.?
833.
Між комітентом А. та комісіонером Д. укладено договір комісії без
визначення строку. Не пізніше ніж за скільки днів комісіонер Д. повинен
повідомити про відмову від договору комітента А.?
834. Яку дію комісіонер має право за дорученням комітента вчинити?
835. На що має право комітент у разі порушення виконання умов договору
третьою особою, укладеного з нею комісіонером?
836. Комісіонер А. мав продати 2 тонни томатів за 20 тис. грн., а продав за
23 тис. грн.. Кому належить додатково одержана вигода?
837. Громадяни А. і В. уклали між собою договір комісії. З урахуванням чого
буде виплачена винагорода комісіонерові, якщо договором комісії розмір
плати не визначений?
838. Як називається порука комісіонера перед комітентом за належне
виконання договору комісії третьою особою?
839. Протягом якого строку комітент повинен розпорядитися майном, яке є у
комісіонера, якщо останній відмовився від договору?
840.
Між консигнантом Ш. та консигнатором О. було укладено договір
консигнації. Чиєю власністю є товари (меблі) до моменту їх продажу
третім особам?
841. Що повинен виплатити комітентові комісіонер, який продав майно за
нижчою ціною?
842. Ким виступає комісіонер по відношенню до притриманої речі у разі
оголошення комітента банкрутом?
843. Комітент Т. має заперечення щодо звіту комісіонера М. Протягом якого
терміну комітент повинен повідомити його про це?
844.
В який термін зобов’язаний комітент П. повідомити комісіонера І.
про виявлені недоліки в майні, яке придбав для нього І.?
845.
Який договір, відповідно до закону, може передбачати умову про
делькредере?
846.
Між комітентом З. та комісіонером К. було укладено договір
комісії. Комісіонер К. в свою чергу уклав із П. договір субкомісії.

Субкомісіонер П. неналежним чином виконував свої обов’язки. Хто буде
відповідати перед комітентом З. за дії П.?
847. Яка з обмежувальних умов за договором комісії допускається чинним
законодавством України?
848. Які наслідки настають у випадку якщо комісіонер вчинив правочин на
умовах більш вигідних, ніж ті, що були визначені комітентом?
849.
Яким за правовою природою вважається договір складського
зберігання, укладений складом загального користування ?
850.
Яким документом має засвідчуватися договір зберігання цінностей,
укладений між банком «О» та ТОВ «Д»?
851.
Ж залишив телефон на зберігання в ломбарді. Строк договору
зберігання закінчився 17. 05. 2022 року. По спливу якого часу від дня
закінчення строку договору зберігання, ломбард зможе продати телефон?
852.
Яка юридична доля плодів і доходів, отриманих зберігачем від речі
в процесі зберігання?
853.
Ч. НЕ забрав дорожню сумку з камери схову на залізничному
вокзалі. По спливу якого строку дорожня сумка Ч. може бути реалізована
транспортною організацією?
854.
Особа Г. поселилася до готелю. У якому випадку готель буде нести
відповідальність за схоронність золотого кольє, внесеного до нього Г.?
855.
Між фізичними особами Г.та Б. виник спір про право власності на
телевізор. За спільною згодою телевізор передали на зберігання Ж. до
вирішення спору. Який вид зберігання виник?
856.
Між фізичною особою та банком «М» було укладено договір про
надання банківського сейфа без відповідальності банку за вміст сейфа.
Положення якого договору будуть застосовуватися для врегулювання
даних правовідносин?
857. За договором складського зберігання, укладеного між ФОП та товарним
складом, протягом якого терміну після одержання товару поклажодавець
ФОП може заявити про пошкодження товару, яке не могло бути виявлено
при звичайному способі прийняття товару?
858. Який з цих документів товарний склад НЕ видає на підтвердження
прийняття товару?

859. Хто є зберігачем при зберіганні речей у гардеробі юридичного
факультету ЧНУ?
860.
М. залишив автомобіль на зберігання у спеціальному боксі. Який
документ зберігач повинен видати М. для підтвердження факту
укладення договору зберігання?
861.
Положення про який договір застосовується до відносин сторін
договору зберігання якщо товарний склад має право розпоряджатися
переданими йому речами, які визначені родовими ознаками?
862.
У якому випадку зберігач має право продати річ, передану на
зберігання?
863. У який спосіб можуть передаватися складське та заставне свідоцтво за
договором складського зберігання?
864. Який документ називається «варант»?
865. В якому випадку договір зберігання є публічним?
866. Як називається організація, яка зберігає товар та надає послуги,
пов'язані зі зберіганням, на засадах підприємницької діяльності?
867. З яких частин складається подвійне складське свідоцтво?
868. Що таке секвестр?
869. В чому полягає особливість відповідальності професійного зберігача за
втрату речі?
870. Яку право має володілець заставного свідоцтва (варанта)?
871. К. та товарний склад уклали договір зберігання. За чий рахунок повинен
здійснюватися огляд товару К. при прийнятті його товарним складом на
зберігання?
872. Сертифікований товарний склад «С» прийняв на зберігання від фізичної
особи підприємця 50 тон соняшника на строк вісім місяців. На
підтвердження прийняття соняшника на зберігання ФОП було видано
просте складське свідоцтво. До якого виду цінних паперів належить
просте складське свідоцтво?
873.
Неповнолітня особа Б. є власником підприємства, яке потребує
управління. За якої умови Б. може бути установником управління?

874. Між громадянами Б. і Ф. було укладено договір управління майном. На
скільки років він вважається укладеним, якщо в договорі сторони не
визначили строку його дії?
875. Як визначається правовий режим майна, яке передається управителеві
за договором управління?
876. Неповнолітня особа Ф. отримала в спадщину майно, яке потребує
управління. Хто стане установником управління?
877. Що може бути предметом договору управління майном?
878. П. уклав договір управління цінними паперами з компанією «С». У разі
відмови П. від договору управління майном він зобов’язаний повідомити
другу сторону про це за який термін?
879. В яких випадках допускається звернення стягнення на майно, передане
в управління, за вимогою кредитора установника управління?
880.

Що НЕ може бути предметом договору управління майном?

881. Як здійснюється користування спільним майном учасників простого
товариства?
882. Чим посвідчуються повноваження учасника простого товариства
вчиняти правочини від імені всіх учасників у відносинах із третіми
особами?
883. Яку несуть відповідальність учасники договору простого товариства з
моменту
припинення
договору
за
невиконаними
спільними
зобов'язаннями щодо третіх осіб?
884. За скільки місяців до виходу з договору простого товариства, учасник
зобов’язаний повідомити про відмову під подальшої участі у спільній
діяльності?
885. Дайте відповідь громадянам Т. та М., які звернулися за порадою до
юриста з приводу того, яким чином провадиться грошова оцінка вкладу
учасника за договором простого товариства?
886. Учасники простого товариства закріпили у тексті договору заборону на
ознайомлення з документами щодо ведення спільних справ. Яким це
положення договору вважається з юридичної точки зору?
887. Який правовий режим має вироблена продукція та майно, внесене
учасниками в якості вкладів у просте товариство?

888. Три особи уклали договір простого товариства НЕ пов’язаний із
здійсненням його учасниками підприємницької діяльності. Яким чином
кожний учасник відповідає за спільними договірними зобов’язаннями ?
889. Три особи уклали договір простого товариства пов’язаний із
здійсненням його учасниками підприємницької діяльності. Яку
відповідальність несуть учасники простого товариства?
890. Яким чином, у разі припинення договору простого товариства,
повертаються учасникам договору речі, передані у спільне володіння та
користування?
891. Учасники К., С. та П. уклали договір простого товариства без
зазначення строку дії. Учасник П. через рік виявив бажання відмовитись
від подальшої участі у договорі. Не пізніше як за який час він може
зробити заяву про відмову від подальшої участі договорі простого
товариства?
892. Учасники К., С., Т., Р.,М. та П. уклали договір простого товариства без
зазначення строку дії. У разі спільного ведення справ учасниками
простого товариства для вчинення кожного правочину потрібна згода
скількох учасників?
893. Яке правове значення має умова договору простого товариства, за якою
учасник повністю звільняється від участі у відшкодуванні спільних
витрат або збитків?
894.
З метою досягнення цілей визначених договором простого
товариства, виникла потреба в оренді офісного приміщення. Учасники
вирішили уповноважити одного з них на укладення договору оренди.
Вкажіть, чим посвідчуються повноваження учасника простого товариства
вчиняти правочини від імені всіх учасників у відносинах із третіми
особами?
895.
ТОВ та ПрАТ уклали договір простого товариства. У тексті
договору сторони закріпили положення щодо заборони на ознайомлення з
документами щодо ведення спільних справ товариства. Яка правова доля
такого положення відповідно до норм цивільного законодавства?
896.
ТОВ «А» та ТОВ «Б» уклали договір простого товариства для
ведення спільних справ – здійснення будівництва комерційних
приміщень. Яку відповідальність будуть нести учасники договору
простого товариства з моменту припинення договору у випадку
невиконання ними спільних зобов’язань щодо третіх осіб?

897.
Як називається ліцензія, яка видається лише одному ліцензіату та
виключає видачу ліцензіаром іншим особам ліцензії на використання
об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією
ліцензією, проте не виключає використання ліцензіаром цього об'єкта у
зазначеній сфері?
898.
Вкажіть об’єкт, дозвіл на використання якого може надаватися за
ліцензійним договором?
899. Між С. та М. укладений ліцензійний договір. Кожна із сторін
ліцензійного договору має право відмовитися від договору в будь-який
час, попередивши іншу не менше ніж за який строк?
900. С та М. уклали ліцензійний договір про використання мікросхем. В
договорі сторони не визначили строк його дії. На який строк він
вважається укладеним?
901. Як називається письмове повноваження, видане особою, яка має
виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної
власності, іншій особі, яке надає їй право на використання цього об'єкта в
певній обмеженій сфері?
902. Які правові наслідки недодержання письмової форми договору щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності?
903. Презумпція якого виду ліцензії встановлюється Цивільним кодексом
України?
904. В ліцензійному договорі, укладеному між ТОВ та ФОП не вказана
умова про територію, на яку поширюються надані права на використання
об'єкта права інтелектуальної власності. На яку територію в даному
випадку поширюється дія ліцензії?
905. Між Ф та Ж було укладено ліцензійний договір на використання
картини. Умова про строк у договорі відсутня. На який максимальний
строк договір може вважатися укладеним?
906. Який
з цивільно-правових
договорів допускає
можливість
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності?
907. Якого з перелічених видів ліцензії НЕ існує згідно чинного
законодавства?
908. Між К. та С. укладений ліцензійний договір строком на 7 років. В
договорі вказано, що К. видає С. генеральну ліцензію. Договір був
укладений в письмовій формі. Які порушення були допущені при
укладені даного договору?

909.
Між С. та ТОВ було укладено договір щодо розпорядження
майновими правами інтелектуальної власності на винахід в усній формі.
Яка правова доля такого договору?
910.
Якщо до користувача «М» за договором комерційної концесії
пред’явили вимогу щодо невідповідності якості наданих ним послуг, то
яку відповідальність буде нести правоволоділець «Н»?
911. В якому випадку припиняється договір комерційної концесії?
912. В якому випадку договір комерційної концесії зберігає чинність?
913.
Яку із нижченаведених умов заборонено включати у договір
комерційної концесії?
914.

Що може бути предметом договору комерційної концесії?

915. Хто є сторонами договору комерційної концесії?
916. Хто несе відповідальність за вимогами, що пред'являються до
користувача за договором комерційної концесії у зв'язку з
невідповідністю якості товарів проданих користувачем?
917. Ф. та П., що є суб’єктами підприємницької діяльності уклали договір
комерційної концесії, не встановивши в ньому строк дії договору. За
скільки місяців Ф. повинен попередити П. про відмову від договору, якщо
виявить бажання припинити договір?
918. Що із нижче вказаного НЕ є обов'язком правоволодільця за договором
комерційної концесії?
919.
ФОП запросив до участі у конкурсі п’ятьох персональних
учасників. Вкажіть, як називається конкурс, до участі в якому засновник
конкурсу запрошує персональних учасників?
920.
У якому випадку засновник конкурсу «М» вправі відмовитися від
його проведення?
921.
П. подав на конкурс, у якому бере участь, свою картину. До кого у
цьому випадку переходить право власності на передану картину?
922. Якими є правові наслідки неможливості повернення в натурі
потерпілому безпідставно набутого майна?

923. Якщо при сповіщенні публічної обіцянки винагороди строк виконання
завдання не встановлений, то воно вважається чинним протягом якого
строку?
924.
Чи має право в подальшому має особа, яка публічно пообіцяла
винагороду змінювати завдання та умови надання винагороди?
925.
Що є правовим наслідком публічної обіцянки винагороди без
оголошення конкурсу?
926. Яке має право особа, яка вже приступила до виконання завдання в разі
зміни завдання, оголошеного при сповіщенні публічної обіцянки
винагороди?
927. Якщо завдання, яке було оголошене при сповіщенні публічної обіцянки
винагороди, було виконано кількома особами одночасно, то який
застосовуються наслідок?
928. Що є істотними умовами оголошення конкурсу (публічної обіцянки
винагороди за результатами конкурсу)?
929. Що може бути предметом конкурсу?
930. Особа Г. без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози
майно іншої особи, яке має істотну цінність. Ким в даному випадку
відшкодовується шкода, заподіяна здоров'ю Г.?
931. Хто відшкодовує шкоду, заподіяну майну особи Г., яка без відповідних
повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має
істотну цінність?
932. Хто має право на відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків
товару?
933.
В якому випадку суд може постановити рішення про відшкодування
шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю
потерпілого за рахунок майна недієздатної особи, частково або в повному
обсязі?
934.
Кому належить право зворотної вимоги (регресу) до особи, винної у
завданні шкоди?
935.
Особі С., який вже десять років працював на швейній фабриці, були
завдані тілесні ушкодження внаслідок протиправних дій П.. Внаслідок
цього С. перебував на стаціонарному лікуванні 8 місяців. Вкажіть, яким
чином для визначення розміру відшкодування заподіяної шкоди
обчислюється втрачений середньомісячний заробіток потерпілого С.?

936. В якому випадку моральна шкода відшкодовується незалежно від вини
органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим,
органу місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її
завдала?
937. Ким відшкодовується шкода, завдана власникові у разі прийняття
закону, що припиняє його право власності на певне майно?
938.

Що є об’єктом деліктного зобов’язання?

939.
В якому випадку суд НЕ може зменшити розмір відшкодування
шкоди, завданої фізичною особою, залежно від її матеріального
становища?
940. Протягом якого строку дружина потерпілого Ж., яка досягла пенсійного
віку, має право на відшкодування шкоди, завданої внаслідок смерті
годувальника?
941. На підставі чого обчислюється середньомісячний заробіток (дохід)
потерпілого Г., який на момент заподіяння шкоди його здоров’ю не
працював?
942. За яким принципом наступає відповідальність осіб внаслідок взаємодії
(зіткнення) кількох джерел підвищеної небезпеки?
943. Протягом якого строку виготовлювач товару, що є нерухомим майном,
може бути притягнутий до відповідальності за шкоду, завдану внаслідок
недоліків товару?
944. Протягом якого строку інвалід О., який перебував на утриманні
потерпілого М., має право на відшкодування шкоди, завданої внаслідок
смерті годувальника?
945. Ф., який працював за сумісництвом, звернувся до суду з вимогою
відшкодувати завдану йому ушкодженням здоров’я шкоду. Які види
оплати праці включаються до втраченого ним заробітку при визначенні
розміру відшкодування?
946. У якому випадку, засуджений за кримінальне правопорушення К.
матиме право на відшкодування завданої йому шкоди таким
засудженням?
947. В якому випадку володілець джерела підвищеної небезпеки НЕ несе
відповідальність за шкоду спричинену цим джерелом?
948.Що НЕ є підставою для звільнення від деліктної відповідальності?

949. Внаслідок ДТП Ф. отримала ушкодження здоров’я. Яким чином
здійснюється відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров’я потерпілого?
950. Д. перебувала на утриманні П., який загинув внаслідок дорожньотранспортної пригоди. Протягом якого строку Д. буде мати право на
відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника?
951. В разі, коли неправомірному заволодінню іншою особою джерелом
підвищеної небезпеки сприяла недбалість її власника (володільця), то ким
відшкодовується шкода, завдана діяльністю щодо його використання,
зберігання або утримання?
952. Внаслідок ДТП особа отримала ушкодження здоров’я. На який
мінімальний
розмір компенсації
втраченого заробітку може
розраховувати особа, внаслідок заподіяння їй каліцтва?
953. Особа була незаконно засуджена. Після винесення виправдувального
вироку на який мінімальний розмір відшкодування моральної шкоди
вона може розраховувати?
954. Ким відшкодовується шкода, заподіяна фізичною особою, яка в момент
її заподіяння не усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати
ними, але не була обмежена в дієздатності?
955.
Ф у кабінеті нотаріуса склав заповіт. Заповіт заповідач вклав у
конверт, який самостійно заклеїв, поставив свій підпис на конверті та
передав його нотаріусу. Нотаріус заповіт посвідчив, але з його змістом
НЕ ознайомлювався. Який вид заповіту склав Ф?
956.
В квітні 2018 року Ф склала секретний заповіт. У жовтні 2021 року
нотаріус, одержавши інформацію про відкриття спадщини, призначив
день оголошення змісту заповіту. У присутності спадкоємців та двох
свідків нотаріус оголосив зміст секретного заповіту. Який документ
повинен скласти нотаріус після оголошення секретного заповіту?
957.

Що означає підпризначення спадкоємця?

958.
До якої черги спадкоємців за законом належить, племінниця
спадкодавця за правом представлення?
959.

Яке положення стосується спадкового договору?

960.
Яке положення стосується спадкування частки у праві спільної
сумісної власності?

961.

Яке правильне положення стосується заповіту з умовою?

962.

В яких випадках заповіт посвідчується при свідках?

963.
З якого часу з моменту відкриття спадщини орган місцевого
самоврядування може подавати заяву про визнання спадщини
відумерлою?
964.

Ким спадкується частина спадщини, неохоплена заповітом?

965.
Чи спадкують за законом утриманці спадкодавця, які не були
членами його сім’ї?
966. Після смерті гр. А залишилося двоє його онуків (померлого раніше
сина) та рідна донька. Заповіту гр.А не залишив. У якому співвідношенні
вони отримають спадщину?
967. Громадянин Б. дізнався про відкриття спадщини через десять місяців
після смерті свого батька. Вся спадщина перейшла до його брата. З якою
заявою може звернутися громадянин Б. до суду для того, щоб реалізувати
своє право на спадкування?
968. Як розподіляється спадщина, якщо спадкування
представлення здійснюється двома онуками?

за

правом

969. Особа склала заповіт, однак не все майно в ньому зазначила. Як
спадкується частина спадщини, що не охоплена заповітом?
970.

Які з цих заповітів НЕ прирівнюються до нотаріально посвідчених?

971. Особа склала заповідальне розпорядження щодо вкладу у банку після
складання заповіту на все майно. Яким чином буде здійснюватися
спадкування у даному випадку?
972. В якому випадку заповідач Ф має право в заповіті підпризначити іншого
спадкоємця?
973. Ким може бути посвідчений заповіт осіб, які знаходяться на
стаціонарному лікуванні?
974. Що згідно із законом входить до складу спадщини?
975. В якому випадку заповідач Ф має право призначити в заповіті іншого
спадкоємця?
976. У яких випадках при посвідченні заповіту не потрібна присутність
свідків?

977. За який строк можуть бути стягнені витрати на утримання, догляд,
лікування спадкодавця?
978. Кого заповідач Ф в заповіті може позбавити права на спадкування?
979. Ф має право на обов’язкову частку в спадщині. Який розмір
обов’язкової частки у спадщині встановлений законодавством?
980. Ф вирішив скласти заповіт з умовою. На який момент повинна існувати
умова, визначена у заповіті?
981. Якою є умова, визначена в заповіті, якщо вона суперечить закону або
моральним засадам суспільства?
982. В якому випадку заповіт замість спадкодавця може підписати інша
особа?
983.
Чи допускається наступне відступлення фактором Ж за договором
факторингу права грошової вимоги третій особі Р?
984. Коли Банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта перерахувати з його
рахунка грошові кошти для належного виконання договору банківського
рахунку, якщо це питання не врегульоване договором?
985.
Що з перерахованого страхувальнику П та страховій компанії «Л»
НЕ потрібно вказувати в договорі страхування?
986. Які настають наслідки, якщо особа Т до закінчення строку проживання
не пред’явила до готелю вимоги щодо втрати її особистих речей?
987.
К. придбав в магазині побутової техніки холодильник. Через 6
місяців холодильник вийшов з ладу і К. вирішив його обміняти. Чи
підлягає відшкодуванню покупцю різниця між ціною товару,
встановленою договором купівлі-продажу, і ціною товару, яка існує на
момент заміни, якщо так, то в якому випадку?
988. А. вирішив укласти договір страхування цивільно-правової
відповідальності. Який максимальний розмір франшизи може
встановлюватися при відшкодуванні шкоди в договорі обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності?
989.
20-річний П. та 25-річний О. домовилися про укладення договору
купівлі-продажу, за яким П. зобов’язується передати у власність О.
мобільний телефон Samsung Galaxy S, а П. зобов’язується прийняти
мобільний телефон та сплатити за нього 2500 грн. Яке із наведених нижче

тверджень щодо форми такого договору відповідає законодавству
України?
990.
О. уклав договір купівлі-продажу морозильної камери з ТОВ. Через
місяць в товарі були виявлені недоліки і О. повернув товар продавцю
для їх усунення. Якщо продавець ТОВ здійснює усунення недоліків
товару понад установлений строк, то яке право виникає у споживача О.?
991.
Л. придбав у магазині товар, що належить до рухомого майна, на
який НЕ було встановлено гарантійний строк. Якщо Л. виявить недоліки
у товарі, то протягом якого строку він матиме право пред’явити вимоги
до продавця щодо виявлених недоліків?
992.
К пропав безвісти у зв’язку з воєнними діями у 2015 р. Воєнні дії
завершилися у 2021 р. Коли К в судовому порядку може бути
оголошений померлим?
993.
ТОВ та ПП уклали договір підряду на пошив спецформи. Замовник
за договором зобов’язаний оплати роботу протягом 2-х робочих днів.
Яке має право підрядник ТОВ в разі невиконання обов’язку замовником
оплатити виконану роботу?
994. Перебуваючи під впливом наркотичних засобів, А., не усвідомлюючи
значення своїх дій викинув з балкону власної оселі телевізор, в результаті
чого було пошкоджено припарковану під вікнами автівку. Хто
відшкодовуватиме завдану шкоду?
995.
Син спадкодавця на момент смерті та протягом наступних семи
місяців перебував на службі у підрозділі, переведеному на воєнний стан,
тому не прийняв спадщину. Який документ має право подати син для
захисту своїх спадкових права у цій ситуації?
996.
Який інститут (субінститут) права інтелектуальної власності
регулює відносини щодо передач (програм) організацій мовлення?
997.
Які способи захисту права власності є такими, що НЕ можуть бути
застосовані одночасно?
998.

Який із способів захисту права власності є зобов'язально-правовим?

999.
Який товар може бути предметом договору роздрібної купівліпродажу?
1000.
Особа К. померла і не залишила заповіту. Єдиний спадкоємець за
законом був позбавлений права на спадкування. В судовому порядку
спадщина визнана відумерлою. Хто стає власником транспортного
засобу, що входить до складу відумерлої спадщини?

1001.
У якому випадку у фізичної особи не виникає право на
відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність,
досудове розслідування, прокуратури або суду?
1002.
Внаслідок ДТП було завдано шкоду автомобілю громадянина К.
ДТП сталася з вини М., яка керувала належним на праві власності Д.
транспортним засобом у його присутності під час повернення М. з
територіального сервісного центру МВС, де вона отримала посвідчення
водія. Хто буде нести відповідальність за заподіяну шкоду?
1003.
В державній нотаріальній конторі заведено спадкову справу
відносно майна померлої Н. за заявою її чоловіка та двох малолітніх
дітей. Заповіт вона не залишила. Судовим рішенням визнано чоловіка
винним у смерті його дружини (внаслідок ДТП), але звільнено від
відбування покарання у зв’язку із застосуванням амністії. Чоловік
звернувся до державної нотаріальної контори за одержанням свідоцтва
про право на спадщину на частину у спадщині, що залишилась після
смерті померлої дружини. Встановіть коло спадкоємців та їх частки у
спадщині.
1004.
К. у зв’язку з необхідністю коштів на лікування запропонував
продати рідкісні марки зі своєї колекції своєму другу Н., який теж
займався колекціонуванням марок. Сторони в письмовому вигляді
зафіксували домовленість, що через три дні Н. придбає одну з двох марок
запропонованих до продажу за 1000 грн. Однак наступного дня К. продав
обидві марки іншому покупцю за більш вигідною ціною. Які правові
наслідки ситуації?
1005.
М. будучи власницею магазину «Продукти24», також працювала в
ньому. 21.12.2021 о 23.05 до неї зайшла сусідка К, з якою громадянка М.
мала неприязні стосунки, через що остання відмовила громадянці К. в
продажі мінеральної води. Оскільки в даному районі був лише один
магазин, який працював о цій порі, а підвищена кислотність шлунку,
якою страждала К, і стан її міг бути полегшений мінеральною водою, яку
відмовилась продати їй гр. М. зіпсували її плани на вечір. В зв’язку з чим
громадянка К. вимагає відшкодувати їй заподіяні збитки. Який
правильний правовий аналіз ситуації?
1006.
Г. опублікувала в газеті «Від і До» оголошення, про те, що бажає
продати шкіряний диван за визначеною ціною. В. зателефонував Г. і
особи домовився про зустріч з метою огляду пропонованого до продажу
товару та обговорення інших умов договору, однак прибувши в
домовлений час у визначене місце, Г. повідомила, що вже продала диван
іншому покупцю. Який правильний аналіз правової ситуації?

1007.
Ж., що проживає в м. Одеса виявив намір продати верстат, про що
він повідомив свого знайомого П. в листі, що направив йому, вказавши
ціну продажу і те, що очікує відповіді на протязі 2 тижнів. П. отримавши
лист негайно направив позитивну відповідь, однак через погану роботи
пошти лист надійшов лише через 16 днів. Коли у вказаний у відповіді
строк П.. приїхав з м. Чернівці в м. Одесу на вантажному автомобілі з
метою забрати верстат, то з’ясував, що день напередодні верстат вже
проданий іншому покупцю. Тому П. зажадав відшкодування витрат
понесених ним у зв’язку з найманням вантажного автомобіля на маршрут
Чернівці – Одеса – Чернівці та на пальне. Яке правове рішення повинне
бути в цій ситуації?
1008.
П. перебував у закордонному відрядженні і тривалий час не вносив
плату за комунальні послуги. Дізнавшись про те, що виконавчою
службою може бути звернено стягнення на майно П. через його
заборгованість за квартплату, сусід Г. сплатив цю заборгованість. До
повернення П. з відрядження Г. не мав можливості повідомити
останнього про свої дії і тому зробив це лише, коли П. повернувся з
відрядження. Одночасно з повідомленням Г. зажадав відшкодування
зроблених ним витрат. Чи зобов’язаний П. відшкодувати витрати Г.?
1009.
ПП О. відступив банку право грошової вимоги, яке виникне в
майбутньому. За договором факторингу відступлення права вимоги
здійснюється з метою забезпечення виконання зобов’язання ПП О. перед
банком. З якого моменту майбутня вимога переходить до банку?
1010.
М. склав заповіт, яким все своє майно заповів доньці О. та зробив
заповідальний відказ, яким зобов’язав доньку передати в користування
сину П. одну із кімнат будинку. Донька заповідальний відказ виконала.
Через 6 місяців провідати П. прийшов його 20-річний син, який заявив,
що він також має право на проживання в цьому будинку, оскільки є
сином відказоодержувача і власного житла не має. Чи поширюється
право проживання, набуте П. за заповідальним відказом на його сина(
внука спадкодавця)?
1011.
У кредитному договорі, укладеному ПАТ «Банк» з ТОВ «П»,
встановлено, що процентна ставка за кредитом є змінюваною. Через 6
місяців банк прийняв рішення про збільшення процентної ставки на 2%.
Позичальник висловив незгоду із таким рішенням банку. Які дії має
вчинити ТОВ «П» для припинення зобов’язання сторін за кредитним
договором?
1012.
М. Уклав з банком кредитний договір на суму 50 тис. грн. строком
на 2 роки. За 2 дні до отримання грошової суми М. повідомив банк про
те, що він хоче отримати лише 30 тис. грн., а від отримання 20 тис. грн.

відмовляється. Як ЦК України визначає правові наслідки такої відмови,
якщо договором це питання не врегульовано?
1013.
За положенням договору під виплату ренти К. передав земельну
ділянку. Одержувач ренти К. має право застави на земельну ділянку. Яке
положення про заставу відповідає змісту норм ЦК України?
1014.
К. домовився із Ш. про те, що останній надасть йому у тимчасове
користування свій гараж. Договір між ними був укладений на три роки.
За згодою Ш., К. переобладнав гараж та утеплив його. Через рік Ш.
продав гараж Б. Б., вважаючи, що договорі найму між Ш. та К. припинив
існування, вимагав від К. звільнення гаражу. К. відмовився виконати
вимогу Боровика і зі свого боку почав вимагати, щоб Б. повернув йому
витрати, пов'язані з переробкою гаражу. Б. відхилив вимоги К.,
посилаючись на те, що він згоди на переобладнання гаража не давав і
тому ніяких витрат нікому не повинен відшкодовувати. Яке вирішення
для цієї правової ситуації передбачено в Законі?
1015.
К., не маючи свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу,
посвідчення водія, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керуючи
автомобілем марки «Toyota Camry», скоїв ДТП. Цивільно правова
відповідальність була застрахована ПАТ «СК». Страхувальником
виступав Б., який повідомив страховика про ДТП. Постановою суду було
закрито провадження у справі щодо притягнення К. до адміністративної
відповідальності щодо керування транспортним засобом в стані
алкогольного сп’яніння за відсутності в його діях складу
адміністративного правопорушення. Чому К. не може відноситися до
осіб, відповідальність яких застрахована згідно з полісом обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів?
1016.
Відповідно до договору оренди житлового приміщення від
01.03.2019 року, укладеного між ТОВ «Жилсервіс» та П., останньому
надано у користування одне ліжко-місце на строк до 29.05.2022 року. За
три місяці до спливу строку договору найму житлового приміщення
наймодавець не попередив наймача про відмову від укладення договору
на новий строк, а наймач не звільнив помешкання. Які правові наслідки
дії даного договору оренди за таких обставин?
1017.
Уклавши ліцензійний договір, сторони не зазначили в ньому умову
про територію, на яку поширюються надані права на використання
об’єкта права інтелектуальної власності. Яким чином У ЦК України
врегульоване питання про правові наслідки такого договору?
1018.
Батько склав заповіт, яким все своє майно заповів синові. Через рік
він склав новий заповіт, яким все своє майно заповів доньці. Хто буде
спадкоємцем за заповітом у такій ситуації?

1019.
ТОВ «С» отримало право на використання комп’ютерної програми
на підставі виключної ліцензії. Згодом ліцензіат дізнався, що ліцензіар
продовжує використовувати цю програму сам і видав одиничну ліцензію
на її використання ТОВ «Д». Чи є дії ліцензіара правомірними?
1020.
Від’їжджаючи за кордон власник птахоферми С, передав її в
управління фізичній особі-підприємцю А. за договором управління
майном строком на 5 років. Через два роки з’ясувалося, що птахоферма є
предметом договору застави і те, що зобов’язання, забезпечене заставою
НЕ виконується. Яке право є в А. у ситуації, що склалася?
1021.
П. заповів все своє майно, окрім квартири, своїй доньці. Квартира ж
стала предметом спадкового договору, укладеного з другом С. За
умовами договору останній для набуття права власності на квартиру
після смерті П. мав опублікувати збірку його віршів. Згодом П. дізнався
про те, що у нього є позашлюбний син і змінив заповіт, зазначивши у
ньому, що заповідає квартиру сину. Після виконання свого зобов’язання,
С. від позашлюбного сина дізнався, що П. помер, а в квартирі тепер
проживає син. З яким позовом С. слід звернутися до суду для захисту
своїх прав?
1022.
Після смерті батька, у якого було четверо дітей, з’ясувалося, що все
своє майно він заповів найстаршому сину. Ознайомившись із змістом
заповіту, син подав нотаріусу заяву про відмову від прийняття спадщини.
Які правові наслідки відмови сина від прийняття спадщини за заповітом?
1023.
Громадянин О. висунув претензію до поштового перевізника
через те, що очікуваний ним товар замість минулого понеділка було
доставлено до Чернівців у суботу ввечері. Перевізник відмовився
відшкодовувати збитки, мотивуючи це тим, що цього тижня по всій
Україні було оголошено штормове попередження і транспортне
сполучення між містами було неможливе. Хто правий у цій ситуації?
1024.
Н. та К. уклали договір підряду, за яким К. зобов’язувався провести
ремонт в квартирі Н.. Вартість ремонту становила 40 тисяч грн. К.
закупив та завіз на квартиру усі необхідні для ремонту будівельні
матеріали на суму 20 тисяч грн. Через два тижні К. повідомив, що не
зможе виконати договір і залишає Н. усі матеріали в рахунок відступного.
Вкажіть, що є правовим наслідком передання відступного, розмір якого
менший ніж сума попереднього зобов’язання?
1025.
ТОВ і ПП домовилися про укладення договору купівлі-продажу
належного ТОВ на праві власності єдиного майнового комплексу, до
складу якого входить земельна ділянка площею 0,12 га з розташованими
на ній будівлею цеху з виробництва плитки і адміністративною будівлею
та підведеними комунікаціями, обладнанням, залишками матеріалів та

готової продукції. ПП зобов’язувалось сплатити за вказаний об’єкт 950
тис. грн. Яке із наведених нижче тверджень щодо форми такого договору
відповідає законодавству України?
1026.
К. 18.11.2021 р. придбала у магазині італійського взуття „Milano”
жіночі зимові чоботи, сплативши за них 2350 грн. Перед покупкою К.
приміряла обидва чоботи. Прийшовши додому К. виявила, що придбані
чоботи не підходять їй за розміром. Як дана ситуація може бути вирішена
відповідно до законодавства України?
1027.
А. проживав у квартирі, що була успадкована ним після смерті
батька. Разом із А. у даній квартирі проживала і була зареєстрована його
дружина Р. За договором купівлі-продажу А. продав дану квартиру С.
Оскільки Р. відмовилась виселятися із даної квартири, С. звернувся у суд
із позовом до Р. про усунення перешкод у користуванні квартирою і
вимагав виселення відповідачки із даної квартири. Чи підлягає позов
задоволенню?
1028.
Громадянин С., який уклав договір страхування життя, звернувся до
страховика з вимогою про виплату страхової суми через півтора року
після закінчення дії договору. Страховик відмовив у виплаті страхової
суми, посилаючись на пропуск громадянином С. строку позовної
давності. Чи правомірні дії страховика?
1029.
Особі С., внаслідок наїзду на неї транспортного засобу, яким
керував А. було завдано каліцтво. А. з місця події зник. Поліція
затримала його лише через два роки. С. звернулася до нього з вимогою
про відшкодування шкоди завданої каліцтвом на що отримала відмову.
Чи вправі С. звернутися до суду з позовом про відшкодування А. шкоди
завданої каліцтвом?
1030. Особа С.
продав своєму знайомому – особі П. планшет. За
домовленістю сторін П. мав забрати планшет на наступний день по
поверненню з вечірки. Вночі особи С. обікрали. Серед викрадених речей
був зазначений планшет. При зверненні П. з вимогою про повернення
сплачених грошових коштів за планшет, С. відповів відмовою. Визначте,
з якого моменту П. набув або мав набути право власності на планшет?
1031.
Між Б. та Ф. був укладений договір позики строком на один рік.
Після закінчення строку Ф. хотів повернути позику, проте Б. (як
кредитора) не було у місці виконання зобов’язання. Які дії відповідно до
закону може вчинити громадянин Ф. щоб в майбутньому до нього не
могли бути пред’явлені претензії щодо неналежного виконання договору?
1032.
Між Т. та В. укладено договір зберігання на 2 місяці. За яких умов
зберігач Т. відповідає за втрату (нестачу) або пошкодження речі після
закінчення строку зберігання?

1033.
15.02.2010 року Л. та К. уклали договір позики за умовами якого Л.
передав К. 800 дол. США, що на момент домовленості сторін складало
8000 грн. Тому коли прийшов строк повернення позики К. повертав Л.
8000 грн., що становило на момент повернення 500 дол. США. Л.
відмовився прийняти кошти в такій сумі. Оберіть правильний правовий
аналіз ситуації.
1034.
Л. 30.08.2021 року надіслав К. пропозицію укласти договір
поставки. К. 03.09.2021 року надіслав акцепт, який Л. отримав 04.09.2021
року. З якого моменту договір поставки між сторонами буде вважатися
укладеним?
1035.
Приїхавши у відрядження до м. Одеса, В. вирішив зняти номер у
готелі «П». В готелі йому запропонували заповнити формуляр
розробленого договору, але він відмовився і запропонував виключити з
формуляру деякі умови, які він вважав зайвими. Адміністратор готелю
пояснив, що вони не можуть змінювати умови договору для кожного
гостя готелю, тому В. може зняти номер лише на умовах, вказаних в
формулярі договору. В. не погодився, вказавши, що оскільки готель
публічно пропонує свої послуги, то і договір повинен бути публічним.
Класифікуйте, який договір готель пропонував укласти В.?
1036. П. вирішив продати квартиру та уклав з Т. договір про те, що через
місяць укладуть договір купівлі-продажу квартири за 1 600 000 грн. Які
настануть наслідки за цивільним законодавством у разі ухилення Т. від
укладення договору купівлі-продажу квартири?
1037.
Особа П. та його товариш Я. домовились, що через місяць останній
продасть скутер, а П. придбає його за 5 тис грн. Однак П. посилаючись на
відсутність в їхній домовленості вказівки на негативні наслідки її
невиконання, вважав, що попередній договір не є обов’язковим і
відмовився виконувати обов’язки передбачені попереднім договором.
Який правильний правовий аналіз цієї ситуації?
1038.
Особа М. мав намір продати колекційне видання Кобзаря, про що
повідомив в листі своєму другу Л.., який такими виданнями цікавився,
вказавши ціну та те, що очікує відповіді від нього протягом місяця. Однак
лист з відповіддю прийшов із запізненням в 3 дні (хоча відправлений був
в межах вказаних М. строків), тому М. продав книгу іншому покупцю.
Які правові наслідки цієї ситуації?
1039.
Продавець П. НЕ попередив покупця М. про права третьої особи К.
на автомобіль, який є товаром . Яке право у зв’язку із цим виникає у М.?
1040.
У магазині самообслуговування у секції продовольчих товарів
громадянин А. відібрав у візок літрову банку соку, банку маринованих

маслин, фасовані м’ясні та макаронні вироби, печиво на суму 198 грн. 30
коп. Прямуючи до каси, А. візком зачепив стелаж, візок перекинувся,
скляний посуд з під соку та маслин розбився. Всі інші відібрані продукти
виявилися не придатними до споживання. Продавець магазину заявила
вимогу про сплату вартості відібраного А. товару у сумі 198 грн. 30 коп.
Чи підлягає задоволенню вимога магазину?
1041.
Ж. придбав в магазині пилосос з аквафільтром. Однак через три
тижні пилосос вийшов з ладу. Ж. звернувся до гарантійної майстерні.
Яким з перелічених прав наділений Ж. протягом часу, поки пилосос
перебуває на гарантійному ремонті?
1042.
Р. придбала у магазині електротехніки мультиварку, яка через
тиждень перестала функціонувати. Через це Р. віддала мультиварку на
ремонт, а від продавця вимагала надати їй у користування аналогічну
техніку на весь час усунення недоліків, на що отримала відмову. Який
розмір неустойки повинен сплатити продавець за кожен день
невиконання вимоги про надання у користування аналогічного товару на
час усунення недоліків?
1043.
Р. та 45-річна С. домовилися про укладення договору купівліпродажу належного Р. на праві приватної власності 2-поверхового
житлового будинку загальною площею 135 кв.м., за який С.
зобов’язувалась сплатити 1 550 тис. грн. Яке із наведених нижче
тверджень щодо форми такого договору відповідає законодавству
України?
1044.
Якщо Р. придбав в магазині люстру в комплект до якої входив
пульт та три світодіодних лампочки, то на що, за загальним правилом,
буде поширюватися гарантія якості товару у 2 роки?
1045.
С. (продавець) продав М. (покупець) телевізор, який повинен
був забрати телевізор через два дні. Вночі в будинку С. трапилась пожежа
через удар блискавки в результаті якої згорів і зазначений телевізор. Хто
нестиме ризик випадкової загибелі телевізора?
1046.
Сторони уклали договір купівлі-продажу і не визначили в ньому
ціни. Чи вважається даний договір неукладеним?
1047.
При укладені договору купівлі-продажу квартири продавець Х.
не попередив покупця М. про договір оренди квартири, строк якого
закінчиться через рік. Яке право буде мати покупець М.?
1048.
ТОВ та фізична особа М. уклали договір купівлі продажу меблів
в розстрочку. Яке має право продавець ТОВ якщо покупець М. не
здійснив у встановлений договором строк чергового платежу за проданий
з розстроченням платежу і переданий йому товар?

1049.
К .придбав в автосалоні автомобіль HONDA. Через півроку
автовиробник HONDA відповідно до закону оголосив про відкликання у
споживачів придбаної К. моделі автомобіля у зв’язку з дефектом.
Вкажіть, яким правом до виробника чи продавця товару може
скористатися К.?
1050.
Н та П. уклали договір купівлі продажу деревообробного
обладнання. Після першого використання П. помітив не істотний
прихований недолік у вигляді погано працюючої кнопки вимкнення. Що з
перерахованого НЕ може вимагати П. у Н.?
1051.
Ш. та П. домовилися 5 травня укласти в письмовій формі договір
міни. Ш. передав майно за договором 7 травня, а П. - 12 травня. З якого
моменту виникне право власності на обмінюваний товар у П.?
1052.
ТОВ «К» уклало договір поставки з ТОВ «З», однією з умов якого
була умова про неустойку за прострочення оплати продукції в розмірі 35
відсотків річних від простроченої суми. Чи має право сторона вимагати
від контрагента, що прострочив оплату сплати неустойки в такому
розмірі?
1053.
Виробник А. та контрактант Б. уклали договір контрактації с/г
продукції ( картоплі). В договорі сторони не визначили строк
попередження про передачу продукції. В який строк виробник А. за
договором контрактації с/г продукції повинен повідомити контрактанта
Б. про кількість і строки здачі продукції?
1054.
У договорі поставки, укладеному між постачальником (заводом
«П») і покупцем (підприємство «Т), умова про виконання зобов’язання
визначалась наступним чином: «Поставка продукції відбувається
щоквартально. У випадку неналежного виконання поставки сплачується
пеня 3% відсотки за кожен день прострочення». Постачальник здав
продукцію залізниці 31.12.2021 року, а отримана вона була від
транспортної організації 04.01.2022 року. Чи має право Покупець
стягнути пеню за прострочення?
1055.
21.05.2021 Т. і Р. уклали між собою договір міни, умовами якого
передбачалось, що Т. передасть Р. 1/2 будинку, що перебував у її
власності в обмін на автомобіль, що належить Р. з доплатою 50000 грн.
Однак, 20.06.2022 р. Т. подав позов до суду про визнання недійсним
договору, оскільки договір, що передбачає доплату за переданий в обмін
на інший товар не є договором міни. Наступного дня з позовом
звернулась Х., яка є співвланицею разом з Т. будинку, частина якого
передавалась за договором міни. Яке рішення Ви б рекомендували
прийняти суду?

1056.
Чоловік з дружиною уклали в письмовій формі договір
дарування за яким чоловік зобов'язувався подарувати дружині на 50річний ювілей свій автомобіль, однак до настання ювілею чоловік помер.
Які правові наслідки цієї події?
1057.
Наречені уклали письмовий договір дарування за яким
наречений взяв на себе обов'язок подарувати кольє з діамантами
нареченій в день реєстрації шлюбу, однак до цього моменту підприємство
нареченого збанкрутувало і понесені вже витрати на весілля не залишили
в нього матеріальної можливості виконати обов'язок. Яке право виникає в
дарувальника?
1058.
Між П. та М. було укладено договір дарування, однак М.
проживав в іншому місті і для виконання договору
залучили
транспортне підприємство. До якого моменту дарувальник П., який
передав річ підприємству транспорту, для вручення її обдаровуваному,
має право відмовитися від договору дарування?
1059.
М. та К. уклали договір дарування. Предметом договору був
автомобіль. На підставі рішення суду договір був розірваний. Який
обов’язок має обдарований М. у разі розірвання договору дарування?
1060.
К. та Б. уклали договір дарування квартири. Через певний час К.
вирішив розірвати договір. В якому випадку дарувальник К. має право
вимагати розірвання договору дарування квартири?
1061.
Між К. та С. укладений договір дарування автомобіля. Вкажіть
яку інформацію щодо дарунку дарувальник зобов'язаний повідомити
обдаровуваному при укладенні договору дарування?
1062.
С за договором ренти передав О грошову суму. Розмір ренти
сторони НЕ визначили в договорі, тому рентні платежі встановлюються в
якому розмірі?
1063.
Особа Г. та ТОВ уклали договір ренти. За умовами договору рента
є безстроковою. У якому випадку одержував безстрокової ренти Г. має
право вимагати розірвання договору ренти?
1064.
Р. та Н. уклали договір ренти на 4 роки. В договорі сторони не
визначили відповідальність за пошкодження майна, переданого під
виплату ренти. Які настають наслідки у разі випадкового пошкодження
майна, переданого під виплату ренти?
1065.
За договором ренти тітка відчужила племінниці земельну
ділянку взамін виплати ренти на протязі 5 років, однак знаючи вдачу
племінниці тітка вирішила забезпечити виплату нею ренти. Які права в
цьому аспекті має тітка?

1066.
За договором безстрокової ренти М. передав безоплатно у
власність Н. автомобіль, а Н. зобов’язувався виплачувати рентні платежі
у сумі 700 грн. щомісячно. Хто нестиме ризик знищення автомобіля
внаслідок падіння на нього дерева через буревій?
1067.
Юридичну особу «Л.», набувача за договором довічного утримання
було ліквідовано. До кого перейде право власності на майно, передане за
договором довічного утримання?
1068.
О. звернувся до приватного нотаріуса з метою оформлення
договору довічного утримання на користь П.. Предметом договору була
квартира. Однак нотаріус відмовив у посвідченні договору, оскільки
квартира перебувала у спільній сумісній власності О. та його сестри Д. За
яких умов договір довічного утримання може бути нотаріально
посвідчений, якщо відчужувачем за договором є лише один із
співвласників майна, яке належить їм на праві спільної сумісної
власності?
1069.
А. за договором довічного утримання передала у власність Б
квартиру. Б вирішила подарувати квартиру своїй 16-річній дочці С. Коли
Б зможе укласти договір дарування?
1070.
Між подружжям М. та особою Я. було укладено договір
довічного утримання за яким остання передавала у власність подружжя
житловий будинок, взамін довічного утримання. Яким є обов'язок
подружжя М. щодо Я.?
1071.
Пенсіонерка Г. відчужила свою квартиру за договором
довічного утримання сусідам - подружжю Р. Хто є власником квартири і
на якому правовому титулі?
1072.
Пенсіонерка О. і її сусід В. домовились, що пенсіонерка передає
у власність сусіда свою квартиру, взамін чого отримує від нього довічне
утримання і наступного дня посвідчили цей договір нотаріально. З якого
моменту сусід стає власником квартири пенсіонерки?
1073.
Фізичні особи П. ( відчужував) та Б. уклали договір довічного
утримання, за яким Б. (набувач) отримує автомобіль. З якого моменту
набувач Б. за договором довічного утримання стає власником майна
(автомобіля)?
1074.
Фізична особа П. та юридична особа «К» уклали договір
довічного утримання, за яким «К» отримує квартиру, але має
зобов’язання доглядати П. Через рік після укладення договору юридична
особа була реорганізована. До кого переходять права та обов’язки за

договором довічного утримання у разі реорганізації юридичної особи «К»
- набувача?
1075.
Фізичні особи М. та П. уклали договір довічного утримання. Що
в даному випадку є способом забезпечення виконання договору довічного
утримання?
1076.
Підприємець З. орендує приміщення у ТОВ «К». В договорі строк
оренди НЕ вказаний. ТОВ «К» виявив бажання розірвати договір
05.07.2022 р. Коли орендодавець повинен повідомити орендаря про
відмову від договору?
1077.
Між ТОВ « Д» та особою А. був укладений договір найму
нежитлового приміщення строком на 1 рік. По спливу строку наймач А.
продовжив користуватися майном. За яких умов договір найму буде
вважатися поновленим на строк, який був встановлений договором?
1078.
Господарське товариство «Р» у 2017 р. уклало договір оренди на 3
роки. У 2022 р. в результаті реорганізації «Р» приєдналося до «К». Яка
правова доля договору оренди?
1079.
Між наймодавцем К. та наймачем А. укладено договір майнового
найму садового будинку строком на два роки. За десять місяців плата
була внесена повністю. Але за місяць після переселення А. в садовий
будинок, він згорів від удару блискавки. К., отримавши страхову суму,
відбудував садовий будинок до наступного дачного сезону. Наймач А.,
вважаючи, що строк договору між ними не скінчився, побажала не лише
оселитися в будинку, а й запропонувала К. зарахувати сплачену наперед
орендну плату, за винятком плати за один місяць, у рахунок майбутніх
платежів. К. з цим не погодився і запропонував укласти договір найму
садового будинку на інших умовах. Яким чином потрібно вирішити спір?
1080.
Між фізичною собою-підприємцем К. та фізичною особою Р.
13.04.2022 було укладено договір прокату велосипеду на три дні. Плата за
прокат становила 300 грн. По спливу одного дня Р. повернула велосипед,
оскільки захворіла. Яка правова доля плати за прокат, що була сплачена
Р.?
1081.
При укладенні договору з ТОВ, фізична особа К. помітив умову, яка
погіршує його становище як наймача порівняно з тим, що встановлено
типовими умовами договору. Вкажіть, якими є правові наслідки
включення у договір прокату умов, які погіршують становище наймача
порівняно з тим, що встановлено типовими умовами договору?
1082.
Фізична особа Р. взяв в оренду квартиру у особи С. Договір був
укладений у письмовій формі строком на три роки. Р. звільнив
помешкання без попередження коли до закінчення строку дії договору

залишалось ще 6 місяців. Вкажіть, які вимоги може пред’явити
наймодавець С. до наймача Р.?
1083.
Між Ж. та Р. було укладено договір оренди квартири на 1 рік. По
спливу 1 року Р. продовжує користуватися квартирою, Ж. заперечень вже
протягом 2 місяця НЕ висуває. Яким вважається договір?
1084.
Орендаря земельної ділянки О. засуджено до позбавлення волі.
Бажання продовжити оренду землі виявили: один із членів сім’ї О. та гр.
П., що використовував земельну ділянку разом із орендарем. До кого
першочергово перейде право оренди?
1085.
Наймодавець П. та наймач С. уклали договір оренди квартири. В
договорі сторони не визначили порядок проведення ремонту житла. На
кого покладається обов’язок здійснювати поточний ремонт житла,
переданого у найм за договором укладеним між наймодавцем П. та
наймачем С. згідно норм цивільного законодавства?
1086.
Особа Б. отримав від лізингової компанії «С» у користування
автомобіль марки OPEL строком на 3 роки. Через рік лізингова компанія
«С» відчужила вказаний автомобіль на користь ТОВ «А». Якими є
правові наслідки переходу права власності на предмет лізингу від
лізингодавця до іншої особи стосовно прав і обов'язків лізингодавця за
договором лізингу?
1087.
Особи М. і Г. уклали договір оренди майна, яке через пожежу, що
трапилась з вини орендаря М. було істотно пошкоджене. Орендодавець Г.
вимагає від М. суму, на яку зменшилась вартість об’єкта, витрати на
ремонт об’єкта, втрачений прибуток від подальшої оренди, суму
страхового відшкодування, яку отримав би орендодавець, якби майно
було застраховане орендарем на користь орендодавця. Чи має право Г.
вимагати відшкодування збитків та стягнення інших сум і якщо має, то
яких саме?
1088.
У договорі найму житла, укладеного між приватним
підприємством «Н» (наймодавець) і особою С. (наймач) передбачено, що
разом з наймачем у помешканні постійно проживатиме його дружина М.
Хто несе відповідальність перед наймодавцем за порушення умов
договору?
1089.
Г. взяв напрокат телевізор строком на один рік, уклавши відповідно
угоду з прокатною фірмою. У зв’язку з виїздом у відрядження Г. передав
телевізор в тимчасове користування своєму сусідові Ж. з умовою, що він
платитиме вартість прокату за той час, поки він буде користуватись
телевізором. Ж. включив телевізор в розетку, не перевіривши напругу, від
чого телевізор згорів. Про псування телевізора Ж. Г. не повідомив та
після повернення останнього з відрядження віддав телевізор. Г. повернув

телевізор в прокатну фірму. Після огляду телевізора фірма прийняти його
відмовилось і запропонувала Г. відремонтувати його за свій рахунок. Г.
відмовився виконати цю вимогу, пославшись на те, що винуватцем
псування телевізора є Ж. За чий рахунок повинні відремонтувати
телевізор?
1090.
Громадянин О. взяв в оренду квартиру у громадянина В. Договір
був укладений у письмовій формі строком на 3 роки. Гр. О звільнив
помешкання без попередження, а до закінчення строку договору
залишилось 4 місяці. Які вимоги може пред’явити наймодавець?
1091.
Наймач протягом 2-х місяців після закінчення строку дії
договору оренди житла продовжував проживати в ньому. Згодом
наймодавець попередив про необхідність проживання його дочки у
наступному місяці та розірвання договору найму житла. Які аргументи
своєї позиції згідно чинного законодавства може надати наймач?
1092.
ТОВ «М» уклало договір найму будівлі з ПП «Ш». З якого моменту
починається обчислення строку договору найму будівлі?
1093.
Особи Д. та П. уклали договір найму деревообробного станка. В
договорі сторони не визначили підстави припинення договору. В якому
випадку наймодавець Д. має право відмовитись від договору найму?
1094.
ПП П. та фізична особа І. уклали договір прокату. Хто здійснює
капітальний і поточний ремонт речі, яку І. взяв у користування за
договором прокату?
1095.
ПП З. та ПП К. уклали договір найму нежитлового приміщення.
В якому випадку наймодавець З. має право вимагати розірвання договору
найму?
1096.
Особи К. та Ш. уклали договір найму будівлі, при цьому не
визначили розмір земельної ділянки, що передається разом з будівлею.
Які наслідки настають в цьому випадку?
1097.
Особи С. та В. уклали договір найму будівлі. В якому випадку
наймач С. має право вимагати зменшення орендної плати?
1098.
Лізингоодержувач здійснив поліпшення предмету лізингу. Однак,
коли здійснювалися розрахунки, лізингодавець заявив, що не давав на це
згоду. Яке право має лізингоодержувач?
1099.
Громадянин В. уклав договір найму 1-кімнатної квартири із її
власником О. Через півроку В. зареєстрував шлюб із У., у зв'язку із чим
постало питання щодо можливості її проживання у даній квартирі. Чи має
право В. вселити У. в квартиру?

1100.
Особа К. передав за договором оренди особі С. на 3 місяці
комп’ютер, який мав бути повернутий його власнику 10 березня 2022 р.
Однак С. вчасно не повернув комп’ютер і внаслідок повені 21 березня
2022 р. його квартира була затоплена, і, як наслідок, комп’ютер вийшов з
ладу. Хто повинен компенсувати вартість ремонту комп'ютера?
1101.
Ш. (наймодавець) та Ф. (наймач) уклали договір оренди
автомобіля, однак вони не можуть дійти згоди хто з них повинен
здійснити страхування автомобіля. За Цивільним кодексом хто повинен
здійснити страхування автомобіля?
1102.
Фізичні особи І. та К. уклали договір найму квартири. На який
строк вважається укладений договір найму житла між І. та К., якщо строк
в самому договорі не встановлений?
1103.
Фізичні особи Ц. та І. уклали договір найму квартири. В
договорі сторони не визначили строк користування квартирою. Через рік
після укладення договору Ц. вирішив відмовитись від договору найму
житла, за яким він взяв в найм квартиру у І. За який період
1104.
часу Ц. має письмово попередити І. про припинення договору?
1105.
Між громадянином А. та громадянином Б. був укладений
договір оренди будинку на строк 5 років. Орендна плата за перший рік
сплачена повністю, за другий рік - частково, а за третій рік не
сплачувалася взагалі. Чи можливо в даному випадку наймодавцеві
відмовитися від договору найму і за яких умов?
1106.
Між позичкодавцем П. та користувачем К. укладено договір
позички. Якими будуть правові наслідки відчуження П. речі, яка передана
у користування К.?
1107.
Між позичкодавцем С. та користувачем Б. було укладено договір
позички. З настанням якої дії або події договір позички припиниться?
1108.
Між А. та Б. був укладений договір підряду. Якщо замовник А за
договором будівельного підряду під час виконання робіт вніс зміни до
проектно-кошторисної документації без згоди підрядника, що призведе
до виконання додаткових робіт вартістю 12% від кошторису, то на що має
право підрядник Б?
1109.
Будівельна фірма «А» уклала договір підряду з ФОП М. Для
виконання окремих робіт «А» залучила субпідрядника ПП «Ж» Хто
відповідальний за результат роботи ПП «Ж» перед замовником ФОП М.?
1110.
ТОВ «Будінвест» та ТОВ «СВІТ» уклали договір підряду на
будівництво цеху. Під час виконання договору виникла необхідність

збільшити кошторис у зв’язку зі зміною цін на матеріали.
Що
зобов’язаний вчинити підрядник ТОВ «Будінвест», який своєчасно не
попередив замовника ТОВ «СВІТ» про необхідність перевищення
приблизного кошторису?
1111.
Між ТОВ «М» та фізичною особою С. укладений договір
побутового підряду на виготовлення кухонних меблів. Матеріал для
меблів надав замовник. Яке має право замовник С., якщо підрядник ТОВ
«М» у договорі побутового підряду допустив істотні недоліки в роботі,
виконаній з матеріалу замовника?
1112.
В договорі підряду укладеному між ПП «С» та фізичною особою П.
не встановлено ні ціну роботи, ні спосіб її визначення. Яким чином вона
встановлюється?
1113.
Підрядник К. та замовник Т. уклали договір підряду, за яким
підрядник зобов’язався виготовити броньовані двері до будинку Т. При
цьому, підрядник завірив замовника, що ціна буде прийнятною.
Натомість, після виконання робіт К. назвав ціну, яка щонайменше вдвічі
перевищувала реальну вартість таких броньованих дверей. Вкажіть, яким
чином визначається ціна за договором підряду, якщо в самому договорі
підряду ціну роботи або способи її визначення не встановлено?
1114.
Фізична особа Ю. уклала договір морського круїзу. Термін круїзу
через непередбачувані обставини було збільшено на 7 днів. Хто буде
нести всі додаткові витрати у зв’язку з цим?
1115.
С. придбав квиток на рейс «Чернівці - Прага» на 18.00 год.
20.12.2021 р.. Автобус вчасно в рейс не відправився.
Яку
відповідальність буде нести перевізник «Комфортні перевезення» за
затримку у відправленні автобуса, що перевозить пасажирів з Чернівців
до Варшави?
1116.
Якщо протягом двох місяців з дня приходу судна в порт, зданий на
зберігання вантаж був незапитаний і відправник Ж. не сплатив
перевізнику К. належних за перевезення сум, то яке право виникає у К.?
1117.
У 2020 році Д застрахував квартиру на 3 роки. У 2021 році квартира
була передана у найм на 2 роки. Яка правова доля договору страхування
квартири?
1118.
13. 12. 2021 року А. уклав договір страхування квартири, 15.12.2021
року сплатив перший страховий внесок, 16. 12. 2021 року він отримав
страховий поліс. З якого моменту договір вступив в силу?
1119.
АТ страхова компанія
та фізична особа Л. уклали договір
страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу.

Через 6 місяців після укладення договору страхувальник був визнаний
недієздатним. Які настають наслідки в
разі визнання судом
страхувальника Л. недієздатним?
1120.
АТ страхова компанія та фізична особа Б уклали договір
страхування життя та здоров’я. В якому випадку страховик вправі
відмовити страхувальникові у виплаті страхової суми?
1121.
Власник автомобіля Ц. підписав договір страхування автомобіля зі
страховою компанією, прописавши страхову суму – 10 000 грн. Потім Ц.
вирушив в банк для сплати першого страхового внеску, однак по дорозі
в’їхав в дерево, пошкодивши машину на 20 000 грн. Скільки повинен
виплатити страховик за пошкодження автомобіля?
1122.
Т. уклав договір страхування автомобіля зі страховою компанією,
прописавши страхову суму – 10 000 грн. Через місяць Т. потрапив в ДТП
не з його вини, пошкодивши автомобіль на 20 000 грн. Скільки повинен
виплатити страховик за пошкодження автомобіля?
1123.
Фізична особа
Ф. уклала договір страхування цивільної
відповідальності зі страховою компанією. Через 1 місяць після укладення
договору Ф. потрапив у ДТП. Які настають наслідки, якщо особа,
застрахувала свою цивільну відповідальність?
1124.
Фізичні особи
М. та В. вирішили створити командитне
товариство, яке буде займатися страховою діяльністю в сфері
страхування цивільної відповідальності і за консультацією звернулися до
адвоката. Яка відповідь адвоката відповідає чинному
1125.
законодавству?
1126.
Предмет договору позики був визначений з використанням
грошового еквівалентну іноземної валюти - долар США. Оскільки позика
не була повернута у визначений у договорі термін, позикодавець
пред'явив позов про стягнення суми позики в урахуванням офіційного
курсу долара США на час постановлення рішення, а також 3% річних та
інфляційних втрат за час прострочення. Яке рішення має прийняти суд?
1127.
Вкладник уклав договір строкового банківського вкладу, за яким
була встановлена процентна ставка 25% річних. Банк через деякий час
після укладення договору банківського вкладу повідомив його про
зменшення відсоткової ставки до 15% в односторонньому порядку,
вкладник був не згоден з таким рішенням. Якою є така умова договору
банківського вкладу?
1128.
Позикодавець В. 7 листопада 2021 р. звернулася до суду з позовом
до З. про стягнення 25000 грн. Позивачка зазначала, що 4 листопада 2017
р. відповідач позичив в неї вказану суму, не визначивши у договорі строк

повернення боргу. Посилаючись на те, що відповідач відмовився
повернути борг, позивачка просила суд задовольнити її вимоги. Суд
відмовив у позові, виходячи з того, що позивачка без поважних причин
пропустила трирічний строк позовної давності. Чи правомірне рішення
суду?
1129.
Особа С. уклала договір кредиту з банком під заставу власного
будинку, за яким отримала 300 000 грн. По закінченні строку С. не змогла
повернути грошові кошти у зв’язку з тяжкими обставинами в сім’ї
(припинення її трудових відносин і відсутність будь-якого доходу,
хвороба дітей, смерть чоловіка). Банк звернувся до суду про звернення
стягнення на предмет застави. С. прохала задовольнити вимогу
кредитодавця за рахунок іншого майна (домашній кінотеатр, пральна
машина, автомобіль – загальна вартість 300000 грн.), на що отримала
згоду банку. Яке рішення повинен винести суд?
1130.
Банк, який обслуговував ФОП В., отримав до виконання одночасно
кілька рішень судів, які стосувалися стягнення з В. відповідних грошових
сум за різними зобов’язаннями. Вкажіть, які кошти банк списує у першу
чергу на підставі рішення суду, якщо до банку одночасно надійшло кілька
розрахункових документів?
1131.
Фактор «Комерцбанк» звернувся з позовом до боржника ТОВ «К»
про стягнення заборгованості за договором поставки. Судом було
встановлено, що за договором факторингу була передана недійсна
вимога. Хто відповідає перед фактором за дійсність грошової вимоги,
якщо інше не передбачено договором факторингу?
1132.
Фізична особа К. надала особі М. 5000 гривень у позику для
закупівлі нової партії товару у кіоск. Яку суму зобов’язаний повернути
М. після закінчення строку позики?
1133.
ФОП І. повернув позику 80000 грн. особі Х. протягом 40 днів з
моменту пред’явлення останнім вимоги. Що зобов'язаний виплатити
ФОП окрім суми боргу?
1134.
Позикодавець М. та позичальник О. уклали договір позики
строком на 2 роки під 18% річних. Чи зможе О. через 13 місяців
достроково повернути суму позики?
1135.
Між Банком і фізичною особою С. (вкладником) укладено
договір банківського вкладу на вимогу. Договір містить умову про те, що
вкладник відмовляється від права на одержання вкладу на першу вимогу
протягом одного року від дня укладення договору. Які правові наслідки
має включення такої умови до договору?

1136.
Між банком та особою Н. було укладено договір банківського
вкладу на 2 роки. По спливу строку Н. НЕ звернувся до банку з вимогою
про припинення договору. Які наслідки настають в даному випадку?
1137.
Якщо батьки відкрили на ім’я свого 15-річного сина банківський
рахунок і внесли на нього 10 тис. гривень, то яким чином син зможе
розпоряджатися такими коштами?
1138.
На підставі договору банківського рахунка банк надавав Р.
послугу кредитування рахунка. Розмір плати за використання Р.
кредитних коштів в договорі НЕ передбачений, тому вона
встановлюється на якому рівні?
1139.
Т. звернувся з позовом до банку про розірвання договору
банківського рахунку. Судом було встановлено, що між сторонами було
укладено договір банківського рахунку та відкрито поточний рахунок в
національній валюті. При зверненні Т. до банку про розірвання цього
договору і отримання залишку по рахунку йому було відмовлено. Банк
мотивував свою відмову тим, що строк дії договору ще не закінчився і
тому рахунок закривати не можна. В яких випадках розривається договір
банківського рахунку?
1140.
Банк уклав кредитний договір з ТОВ. Однак, наступного дня
керуючому банку стало відомо про те, що порушено процедуру визнання
ТОВ банкрутом. Що визнається достатньою підставою для відмови
банком у видачі кредиту частково або в повному обсязі?
1141.
Відповідно до умов кредитного договору було визначено обов’язок
позичальника М. сплачувати 18% річних протягом строку дії кредитного
договору. Також у випадку прострочення М. зобов’язувався сплатити
пеню за кожен день прострочення. Позичальник не повернув 10 тисяч
грн. основного боргу та заборгував відсотки за три місяці. Банк звернувся
до суду з позовною заявою. Що має право вимагати банк?
1142.
Фізичні особи К. та В. уклали договір позики грошових коштів у
сумі 80 тис. грн.. Фактично К. отримав 50 тис. грн.. В якому випадку за
договором позики рішення суду може ґрунтуватись на свідченнях свідків
для підтвердження того, що гроші були одержані у меншій кількості, ніж
встановлено договором?
1143.
За договором факторингу ТДВ «М» передало комерційному банку
грошову вимогу до ПП Я. Після пред’явлення вимоги банком до ПП Я.
про сплату суми боргу, останній відмовився через відсутність у нього
коштів. Вкажіть, за що ТДВ «М» НЕ несе відповідальності перед
комерційним банком ?

1144.
За договором банківського вкладу Р. було відкрито під 19% річних
депозитний рахунок «Пенсійний», на який перераховувалась уся його
пенсія. Через кілька днів після смерті Р. його дружина звернулась до
банку з вимогою про передачу їй суми останньої пенсії чоловіка.
Працівник банку відмовив їй і пояснив, що для отримання цих коштів
вона повинна оформити права на спадщину. Отже, який правовий режим
коштів, які знаходяться на рахунку?
1145.
Рішенням суду задоволено позов К. до банку і розірвано договір
банківського вкладу (строковий) в гривнях. Рішення суду оскаржував
представник банку і посилався на те, що рішення є незаконним, оскільки
істотності порушення вимог договору банком в судовому рішенні не
наведено. За договором строкового банківського вкладу, за яким
вкладником є фізична особа, які дії має вчинити банк?
1146.
Що зобов’язаний вчинити приватний підприємець Р., якщо
неможливість виконати договір про надання послуг між ним і
кліринговою організацією виникла з його вини?
1147.
Яку відповідальність несе виконавець М. за невиконання або
неналежне виконання договору про безоплатне надання послуг?
1148.
Між фізичними особами С. та З. укладено договір доручення за
яким З. представляв інтереси С. в суді. Що є підставою припинення
договору доручення, укладеному між С. та З.?
1149.
ТОВ «Ю» Уклало договір комісії з
ПрАТ«П». Яка
обмежувальна умова згідно законодавства України за договором комісії
допускається в такому випадку?
1150.
Приватне підприємство «А» передало сертифікованому
товарному складу «О» на зберігання 200 тон пшениці. Строк зберігання
становить 6 місяців. На підтвердження прийняття пшениці на зберігання
поклажодавцеві було видано подвійне складське свідоцтво. До якого виду
цінних паперів належить подвійне складське свідоцтво?
1151.
ПП передав на зберігання сертифікованому товарному складу «Т»
15 тон помідорів. На який максимальний строк може бути укладений
договір застави вказаного товару, що зберігається на товарному складі?
1152. Поклажодавець ТОВ «П» для оформлення позики під зерно, передане
на зберігання сертифікованому товарному складу, отримав подвійне
складське свідоцтво (складське свідоцтво та заставне свідоцтво (варант)).
Яким чином поклажодавець може повернути зерно зі складу?
1153.

Якщо ТОВ є володільцем варанта, то на що воно має право?

1154.
Між К. та С. був укладений договір зберігання за надзвичайних
обставин. До яких правових наслідків призводить недотримання
сторонами договору зберігання письмової форми угоди?
1155.
Особа З. приїхала на відпочинок до м. Ужгорода та зупинилися в
одному з місцевих готелів. На другий день, коли З. ввечері повернулася в
номер, вона виявила, що її цінні речі, які вона залишила в номері, зникли.
Вкажіть, за якої умови готель відповідає за втрату коштовностей?
1156.
К. їдучи з сім’єю у подорож домовився зі своїм сусідом Я. про
передання йому на збереження домашнього кінотеатру на час своєї
відпустки. Повернувшись К. звернувся до сусіда з вимогою про
повернення домашнього кінотеатру, однак Я. пред’явив зустрічну вимогу
- оплатити послуги зі зберігання, яка дуже обурила К., адже він розумів
цю послугу як приятельську послугу сусіда. Який правильний правовий
аналіз ситуації?
1157.
Між С. та М. укладено договір управління майном. Установнику
управління С. не повідомив управителя М., що передане майно перебуває
у заставі банку. Якими є правові наслідки неповідомлення установником
управління управителя про те, що майно, яке передане в управління, є
предметом договору застави?
1158.
За договором управління майном управитель К. вчинив дії з
перевищенням наданих йому повноважень. Треті особи, які брали участь
у правочині, довели, що вони не знали і не могли знати про це. Яку
відповідальність несе управитель?
1159.
С., Т. та К. уклали договір простого товариства. Через рік
договір був припинений. Яке право має учасник простого товариства К.
в разі припинення договору простого товариства, якщо він вніс у спільну
власність річ, визначену індивідуальними ознаками?
1160.
С., Т. та К. уклали договір простого товариства. В договорі
сторони не визначили порядок прийняття рішень. В якому порядку
приймається рішення учасниками договору простого товариства щодо їх
спільних справ?
1161.
С., Т. та К. уклали договір простого товариства. В договорі
сторони не визначили порядок розподілу прибутку. Як розподіляється
прибуток учасників договору простого товариства,
отриманий в
результаті їх спільної діяльності?
1162.
Ц. та П. вирішили спільно займатися торгівлею з метою отримання
прибутку. Для цього вони в складчину придбали товар, який реалізували і
отримали прибуток. Прибуток розподілили відповідно до розміру часток,
які вони вклали в свій бізнес. Порядок розподілу прибутку, права та

обов’язки кожного вони визначили в письмовому договорі, який склали в
2 екземплярах і разом підписали. Надалі вони успішно продовжували
свою діяльність. Вкажіть в якій формі Ц. та П. здійснювали спільну
діяльність?
1163.
Діями простого товариства було завдано збитків третій особі Н..
За яких умов відповідатиме за зобов’язаннями учасник спільної
діяльності М., який на момент пред’явлення вимоги припинив брати
участь у договорі простого товариства?
1164.
Відповідно до договору про спільну діяльність особа В. вніс як
внесок 50% вартості будівництва, ТОВ "Н" - 40%, а ТОВ "Т" - 10%. На
який прибуток може претендувати ТОВ "Т"?
1165.
Який розмір збитку заподіяного внаслідок спільної діяльності
повинен відшкодувати П., що вніс у спільну діяльність свою квартиру
вартістю 50 тис. грн., якщо інша сторона – Н. вніс 150 тис.грн., а розмір
заподіяних збитків 20 тис.грн.?
1166.
Б., В. та Д. уклали договір простого товариства. Через 3 місяці
договір був припинений. Що має право вимагати учасник простого
товариства, який вніс у спільну власність річ, визначену індивідуальними
ознаками, у разі припинення договору простого товариства?
1167.
С., Т. та К. уклали договір простого товариства. Яким чином,
у разі припинення договору простого товариства, повертаються
учасникам договору речі, передані у спільне володіння та користування?
1168.
Між ПП "А", ТОВ "Б" і ПАТ "В" укладено договір простого
товариства. Відповідно до умов даного договору, вклад ПП "А" у спільну
діяльність був оцінений у 2 млн. грн., вклад ТОВ "Б" - у 3 млн. грн., вклад
ПАТ "В" - у 5 млн. грн. Також вказаний договір містив умову, згідно з
якою ПАТ "В" повністю звільнялось від відшкодування спільних витрат
або збитків від спільної діяльності. За звітний період спільні витрати
учасників, пов'язані зі здійсненням спільної діяльності, становили 300
тис. грн. Якою має бути участь ПП "А" у цих спільних витратах?
1169.
Між ПП "А", ТОВ "Б" і ПАТ "В" укладено договір простого
товариства. Відповідно до умов даного договору, вклад ПП "А" у спільну
діяльність був оцінений у 2 млн. грн., вклад ТОВ "Б" - у 3 млн. грн., вклад
ПАТ "В" - у 5 млн. грн. Також вказаний договір містив умову, згідно з
якою ПАТ "В" повністю звільнялось від відшкодування спільних витрат
або збитків від спільної діяльності. За звітний період спільні витрати
учасників, пов'язані зі здійсненням спільної діяльності, становили 300
тис. грн. Якою має бути ТОВ"Б" у цих спільних витратах?

1170.
Між ПрАТ, ТОВ і ПП укладено безстроковий договір простого
товариства. Умовами договору передбачено, що жоден учасник не має
права відмовитися від договору без згоди решти учасників. У зв'язку із
низькою рентабельністю спільної діяльності ПП вирішило припинити
свою участь у договорі. ПрАТ і ТОВ заперечували проти цього. Виберіть
правильне твердження щодо можливості (неможливості) припинення
участі ПІП в договорі.
1171.
Між ТОВ "А" та ПП "Б" укладено договір простого товариства. За
умовами вказаного договору вкладом у спільну діяльність ТОВ "А"
виступала будівля, а вкладом ПП "Б" - обладнання. В результаті спільної
діяльності була вироблена продукція. У договорі простого товариства не
передбачено умов, які б визначали правовий режим вкладів учасників та
виробленої продукції. Яким є правовий режим зазначеного вище майна?
1172.
А. і Б. уклали ліцензійний договір, узгодивши всі істотні його
умови, однак у тексті договору не вказали, який саме вид ліцензії
надається ліцензіату. Яке із наведених тверджень у такому разі є
правильним?
1173.
За договором про створення за замовленням та використання
об'єкта права інтелектуальної власності скульптором І. було створено за
замовленням П. його погруддя для демонстрації в сімейному музеї. Хто є
власником цього погруддя?
1174.
За ліцензійним договором заводу "Електрон" надавалось право
на використання топології інтегральної мікросхеми без збереження за
ліцензіаром права на її використання і права видачі ліцензій іншим
особам. Який вид ліцензії наданий за договором?
1175.
ТОВ «СТМ» передало ПП Сторчаку виключні права на
використання технології прокладання інтернеткабеля. Дізнавшись про це,
ПП Мосійчук, який раніше уклав з ТОВ «СТМ» ліцензійний договір
стосовно аналогічних прав, вимагав розірвати договір з ПП Сторчаком.
Вкажіть, яким чином впливає укладення договору про передання
виключних майнових прав інтелектуальної власності на ліцензійні
договори, які були укладені раніше?
1176.
Між К. та С. укладений ліцензійний договір строком на 7 років.
В договорі вказано, що К. видає С. генеральну ліцензію. Договір був
укладений в письмовій формі. Які порушення були допущені при
укладені даного договору?
1177.
Винахідник А. і ТОВ "Д" уклали ліцензійний договір, за яким
ТОВ одержало одиничну ліцензію на використання винаходу. Яке із
наведених тверджень у такому разі є правильним?

1178. В ліцензійному договорі про видання збірки оповідань, який
укладений між видавництвом «П» та автором К. винагорода визначається
у вигляді фіксованої грошової суми. Яка умова є обов’язковою для
такого договору?
1179.
Між правоволодільцем торгової марки АТ «П» та користувачем
ТОВ «Л» було укладено договір комерційної концесії строком на три
роки. До яких правових наслідків призведе той факт, що правоволодільця
торгової марки АТ «П» буде оголошено неплатоспроможним
(банкрутом)?
1180.
АТ «М», як користувач у договорі комерційної концесії,
вирішив відмовитися від цього договору. Протягом якого строку про це
слід повідомити правоволодільця, якщо в договорі жодного строку не
зазначено?
1181.
Якщо до користувача ТОВ «Ю» за договором комерційної концесії
пред’явили вимогу як до виробника продукції правоволодільця ТОВ «О»,
то яку відповідальність буде нести «О» разом з «Ю»?
1182.
Якщо до користувача ТОВ «М» за договором комерційної концесії
пред’явили вимогу щодо невідповідності якості наданих ним послуг, то
яку відповідальність буде нести правоволоділець ТОВ «Б»?
1183.
АТ «П» та ТОВ «М» вирішили укласти договір комерційної
концесії. Яку із нижченаведених умов заборонено включати у договір
комерційної концесії?
1184.
Пенсіонерка Б. підібрала на вулиці бездоглядну собаку породи
пекінес. Через два тижні вона прочитала в місцевій газеті оголошення Д.
про виплату винагороди в розмірі 300 гривень тому, хто знайде зниклу
собаку. Опис собаки в точності збігався із знайденою, і Б. доставила
собаку за зазначеною в газеті адресою. Д. собаку визнала, проте
винагороду виплачувати відмовилася. Свою відмову вона мотивувала
тим, що, як пояснив їй знайомий юрист, відповідно до чинного
законодавства вона зобов'язана відшкодувати лише витрати Б. на
утримання собаки, що згідно з її підрахунками складає 20 гривень, а
винагороду виплачувати не зобов'язана, оскільки спочатку дуже
хвилювалася, а потім, коли поміркувала, вирішила скасувати оголошення,
однак номер, в якому воно повинно бути опубліковане ще не вийшов. Б.
звернулася до суду. Яке рішення повинен прийняти суд у цій правовій
ситуації?
1185.
М. побачив у місцевій газеті оголошення Б. про виплату винагороди
в розмірі 1000 гривень тому, хто знайде її зниклу собаку породи шарпей.
Через три дні біля магазину він побачив собаку такої ж породи, схожу за
описом на ту, про яку йшла мова в оголошенні. Підібравши собаку, М.

подзвонив за номером телефону, вказаним в оголошенні і домовився про
зустріч з власницею собаки Б. Забравши собаку, Б. відмовилась
виплачувати винагороду М., оскільки, як вона сказала, він не шукав
собаку спеціально, не витратив на це ані часу, ані грошей, тому
винагороду вона виплачувати не зобов’язана. Вважаючи свої права
порушеними, М. звернувся до суду. Яке зобов’язання виникло між Б. та
М. в цій правовій ситуації?
1186.
Діючи в стані необхідної оборони, С. заподіяв шкоду М., який
напав на нього із залізним прутом. Вкажіть, як відшкодовується шкода,
завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від
протиправних посягань?
1187.
Власник автомобіля KIA CERATO білого кольору, якому .Н
11.05.2006 року народження 13.12.2021 року о 14.00 год. на автомобілі
зробив фарбою нецензурні написи звернувся з вимогою про
відшкодування збитків до батьків. Н. Чи правильно визначено суб`єкта
до якого пред`явлено вимогу власником автомобіля і чому?
1188.
16-річний Р., взяв у свого знайомого
М. автомобіль. В
результаті його управління пошкодив інший автомобіль. Хто має
відшкодувати збитки?
1189.
Пожежник, повертаючись після роботи погасив пожежу у
магазині, але і сам отримав майнову шкоду. Хто в даній ситуації має
відшкодувати шкоду, завдану пожежнику?
1190.
Чи підлягає відшкодуванню шкода, завдана потерпілому М.
внаслідок його умислу?
1191.
Недієздатна фізична особа П. розбила цеглиною скло в
автомобілі К. та пробила два колеса. Хто буде нести відповідальність,
якщо П. постійно проживає у психоневрологічному інтернаті?
1192.
На момент ушкодження здоров'я неповнолітня особа А. мала
заробіток. Яким чином їй відшкодовується шкода?
1193.
У разі заподіяння шкоди ушкодженням здоров'я 12-літньої особи,
особа, яка завдала цієї шкоди, що зобов'язана відшкодувати їй?
1194.
Особа Г. розбила мобільний телефон особи М.. Останній звернувся
із позовом до суду про відшкодування завданих збитків. Під час розгляду
справи було встановлено, що в момент заподіяння майнової шкоди Г. НЕ
усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними, а за три
місяці до цього випадку її було визнано недієздатною. Хто буде
відшкодовувати завдану шкоду М.?

1195.
У 2020 році батьків десятирічного С. було позбавлено батьківських
прав. По спливу одного року С. розбив каменем лобове скло автомобіля
громадянина К.. Хто в даній ситуації буде відшкодовувати шкоду,
заподіяну К.?
1196.
В результаті нападу на особу Х., йому були заподіяні тілесні
ушкодження: перелом руки та черепно-мозкова травма. В лікарні він
провів один місяць та витратив 42 тис. гривень на лікування. Поліція
встановила, що тілесні ушкодження заподіяв С., але він є
неплатоспроможним. Хто у даному випадку буде відшкодовувати завдану
шкоду?
1197.
Внаслідок ДТП винуватцем якого був П., загинув громадянин С..
До П. звернулися з вимогами про відшкодування моральної шкоди у
зв’язку із смертю родича – дружина померлого С., його рідна сестра,
дядько та бабуся померлого. Хто із вказаних осіб має право на
компенсацію моральної шкоди, заподіяної смертю фізичної особи?
1198.
Батько душевнохворого повнолітнього Т. залишив останнього
самого вдома та поїхав до лікарні робити планову операцію. Знаходячись
сам вдома Т. розпалив вогонь, від якого згорів гараж сусіда К. Сусід К.
подав позов до батька Т., який був опікуном душевнохворого, про
відшкодування заподіяної шкоди. Не заперечуючи даного факту,
відповідач заявив, що в момент події він був відсутній та знаходився на
лікуванні і не міг належним чином виконувати свої опікунські обов'язки.
Яке рішення повинен винести суд?
1199.
Якщо малолітня особа М. завдала шкоди як з вини батьків, так і
з вини школи, що зобов'язана здійснювати нагляд за нею, батьки та школа
зобов'язані відшкодувати шкоду на яких умовах?
1200.
Особи О. та Ш. спільними діями завдали шкоди потерпілій особі К..
Яку відповідальність О. та Ш. будуть нести перед К.?
1201.
В якому випадку припиняється обов'язок батьків щодо
відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою М.?
1202.
Визначте, як впливає груба необережність потерпілого П., яка
сприяла виникненню шкоди, на відповідальність Л., який здійснює
діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки?
1203.
Ким відшкодовується шкода, завдана юридичній особі ТОВ «С»
внаслідок постановлення судом незаконного рішення в цивільній справі?
1204.
Яким чином відшкодовується шкода, завдана фізичній особі З.
внаслідок її незаконного засудження?

1205.
Яким чином відшкодовується шкода, заподіяна громадянином
Л., який неправомірно заволодів транспортним засобом і ним спричинив
шкоду?
1206.
Троє першокласників, ганяючи м’яча у дворі, розбили шибку у
вікні пенсіонерки Д.. Яким чином їх батьки розподілять між собою
обов’язок відшкодувати завдану шкоду?
1207.
Вихованець дитячого інтернату, малолітній А.. завдав майнової
шкоди своєму вчителю. Протягом якого строку після позбавлення
батьківських прав, його біологічні батьки зобов’язані відшкодувати
завдану ним шкоду?
1208.
Особа Г., будучи недієздатною, завдала майнової шкоди. Хто
зобов’язаний відшкодувати завдану нею шкоду, якщо на момент
відшкодування Г. був поновлений у дієздатності?
1209.
Особа І. не усвідомлюючи значення своїх дій в силу сильного
душевного хвилювання викликаного ревнощами до дружини, розбив її
мобільний телефон. Хто відшкодовуватиме завдану шкоду?
1210.
Мати щодня з 14:00 до 20:00 передавала свою 12-ти річну дитину
під нагляд О., яка її розважала, гуляла з нею, годувала, допомагала
готувати уроки тощо. За вказані дії згідно із домовленістю сторін О.
щодня сплачувались грошові кошти. Батько дитини проживав окремо і
про ці відносини не знав. Під час прогулянки з О. дитина кинула каміння
в автомобіль, що стояв на узбіччі, та розбила в ньому скло. Яким чином
вирішуватимуть питання про відшкодування шкоди відповідно до
Цивільного кодексу України?
1211.
Особа Ч.., яка страждає на психічне захворювання, але не
визнана недієздатною, підпалив квартиру своїх сусідів, які тривалий час
марно переконували його дружину викликати лікаря для його
обстеження. Хто відшкодовуватиме завдану шкоду?
1212.
М. наніс удар Ц., в результаті якого Ц. невдовзі помер. Право на
відшкодування шкоди, завданої смертю Ц. отримав його 17 річний син ,
який вступив на перший курс ВНЗ. До якого моменту М. зобов’язаний
відшкодовувати шкоду сину Ц.?
1213.
Особа Г. цивільна дієздатність якої обмежена, під час косіння
свого газону випадково знищив квіти свого сусіда К. Хто буде
відшкодовувати шкоду нанесену Г.?
1214.
Внаслідок зіткнення автомобіля, який належить
А. з
припаркованим в належному місці автомобілем особи Б., тілесні

ушкодження отримала особа В., яка знаходилась з машині поруч з Б. Хто
зобов’язаний відшкодувати В. заподіяну шкоду?
1215.
02.04.2021 року гр. А керуючи автомобілем KIA CERATO чорного
кольору державний номер АС 2348 СЄ, виїжджаючи з місця паркування,
побачивши, що з лівої сторони на нього їдуть велосипедисти, зупинився.
Перший велосипедист (30.04.2005 р.н.) об`їхав його з переду, а другий
(11.04.2007 р.н.) намагаючись об`їхати не впорався з керуванням та в`їхав
в задні ліві двері, пошкодивши скло та лакофарбове покриття дверей. Чи
повинна бути відшкодавана шкода і якщо так, то ким?
1216.
О. незаконно було засуджено до позбавлення волі на строк 3
роки. Після постановлення виправдовувального вироку касаційною
інстанцією О. вимагає відшкодування моральної шкоди. На який
мінімальний розмір відшкодування моральної шкоди може розраховувати
О.?
1217.
Після відшкодування шкоди, завданої посадовою особою
органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, держава має
право зворотної вимоги до цієї особи в якому випадку?
1218.
Особа К. рятував життя особи С., без відповідних на те
повноважень від реальної загрози для неї. В результаті цього він зламав
руку. Хто буде відшкодовувати шкоду, завдану К.?
1219.
Водій автомобіля А., залишивши працюючим двигун, вискочив з
салону автомобіля до кіоску за газетою. Громадянин Б., який перебував у
нетверезому стані, вирішив «покататися», сів в машину і вчинив наїзд на
пішохода. Хто буде нести відповідальність за заподіяну в даному випадку
шкоду?
1220.
Водій К., керуючи автомобілем, раптово втратив свідомість
внаслідок серцевого нападу і наїхав на пішохода Д., що переходив
вулицю на позначеному переході. Внаслідок наїзду Д. отримав
поранення. Яким чином К. буде відшкодовувати шкоду пішоходу?
1221.
В
результаті
аварії,
автомобіль,
який
належить
автопідприємству і яким керував С., пошкодив автомобіль громадянина
К. Аварія сталася в результаті порушення правил дорожнього руху обома
водіями. Хто буде відшкодовувати збитки, які виникли в результаті
аварії?
1222.
На спадщину за законом претендували син померлого З. та онук
(син доньки З.). Донька З. померла за три роки до смерті батька. Хто має
у цій ситуації право на спадкування після смерті З.?

1223.
Спадкодавець заповів усе своє майно благодійному фонду. Після
його смерті у нього залишився повнолітній син, який до смерті утримував
і доглядав батька, непрацездатна вдова та малолітній онук - син доньки,
яка померла до смерті батька. Хто у цій ситуації має право на обов'язкову
частку у спадщині заповідача?
1224.
К. склала заповіт на користь своєї рідної сестри та племінниці, за
яким вони мали б успадкувати двохкімнатну квартиру у рівних частинах.
Окрім спадкоємців за заповітом у К. є спадкоємці за законом: батьки,
брат, повнолітні діти. Сестра К. вирішила відмовитися від спадкування за
заповітом. На чию користь вона може відмовитися?
1225.
16 травня 2021 року померла П., яка проживала у селі Р.. Єдиним її
законним спадкоємцем був син, але він відмовився від прийняття
спадщини. По спливу одного року з часу відкриття спадщини спадщину
було визнано відумерлою. Хто буде відшкодовувати витрати на охорону
спадкового майна у даній ситуації?
1226.
Особа Т. померла у листопаді 2021 року. До складу її спадщини
увійшли: автомобіль, пральна машинка, земельний пай та будинок у селі.
На які вище зазначені речі, що увійшли до складу спадщини, спадкоємцю
О. НЕ потрібно буде отримувати свідоцтво про право на спадщину?
1227.
Г. за заповідальним відказом визначив, що спадкоємець Д.
зобов'язаний надати право користування жилим приміщенням,
отриманим в спадщину, громадянину А., який в свою чергу, вселився до
жилого приміщення разом зі своєю сім'єю. Чи набули право користування
жилим приміщенням члени сім'ї А.?
1228.
М. склав заповіт, за яким заповів своєму далекому родичеві Н.
наступне майно: приватний будинок, який є спільною сумісною
власністю М. та його дружини К., успадкований автомобіль та квартиру,
спільно приватизовану подружжям. У 2022 році М. помер. Яке майно,
може бути успадковане Н.?
1229.
Подружжя похилого віку – Б. та Н., їхній 48 – річний син Л. (інвалід
ІІ групи) з невісткою Р. та двоє внуків – К.(18 років) та О.( 5років)
проживали однією сім’єю у приватизованій ними квартирі. 18 квітня 2022
року Б. помер, не склавши заповіту. Визначте, хто з цих осіб є
спадкоємцями першої черги?
1230.
П. однією сім’єю проживав із дружиною, дочкою та сином. Після
його смерті у грудні 2021 року до складу спадщини ввійшли:
однокімнатна квартира, автомобіль та кошти на депозитному рахунку в
банку. Квартиру П. за заповітом передав синові. Як буде спадкуватися
частина спадщини П., що не охоплена заповітом?

1231.
Кредитне зобов’язання Б. було забезпечене порукою А. в повному
обсязі на умовах субсидіарної відповідальності. Б. помер, а спадкової
маси було недостатньо для виконання кредитного зобов'язання його
правонаступником М.. Хто зобов'язаний виконати вказане кредитне
зобов’язання?
1232.
П. разом з Т. успадкували після смерті їх батька житловий будинок,
внаслідок чого отримали у нотаріуса про право на спадщину, кожен на ½
житлового будинку. Через три роки Т. вирішив продати свою частину
будинку Р.. Яке з наведених положень повинно бути дотримано Т. в разі
продажу належної йому частки у житловому будинку?
1233.
Між К.та Ю. був укладений спадковий договір, за яким після смерті
К. у власність Ю. мав перейти транспортний засіб. Яку дію повинен
вчинити нотаріус при посвідченні даного спадкового договору з метою
забезпечення прав Ю. на предмет договору?
1234.
С. був призначений виконавцем заповіту, складеним Д. Після
смерті заповідача Д., С. звернувся до приватного нотаріуса за місцем
відкриття спадщини з проханням роз’яснити обсяг його обов’язків як
виконавця заповіту. Отже вкажіть, яким є обсяг обов’язків виконавця
заповіту щодо охорони спадкового майна Д.?
1235.
Після смерті Д. приватний нотаріус за заявою заінтересованої
особи М. уклав з ним договір на управління спадщиною. Дайте відповідь,
в якому із зазначених випадків дія договору на управління спадщиною
припиняється?
1236.
С. заповів своє майно на випадок своєї смерті Г. Водночас
особливим розпорядженням С. підпризначив спадкоємцем особу Т..
Вкажіть, на чию користь вправі відмовитись від своєї частки у спадщині
Г.?
1237.
Л. склав заповіт на випадок своєї смерті, вказавши, що залишає у
спадок належну йому земельну ділянку прощею 0,25 га в селі своєму
братові. Однак, після смерті Л. з’ясувалося, що він подарував вказану
земельну ділянку своєму синові ще за рік до складання заповіту. Вкажіть,
на який момент встановлюється чинність заповіту щодо складу
спадщини?
1238.
Після смерті С. залишилася спадщина: квартира і автомобіль.
Протягом строку, встановленого для прийняття спадщини, надійшла
заява від спадкоємців за заповітом – сина та доньки С. про прийняття
спадщини, а також вимога комерційного банку про сплату боргу за
кредитним договором, укладеним С. за його життя. Вкажіть, якими є
правові наслідки виконання заповіту, якщо між спадкоємцями у заповіті
розподілені лише права?

1239.
Л., який останніх п’ять років доглядав за померлим Ш., звернувся
до виконавця заповіту померлого Ш. про відшкодування йому усіх
витрат, яких він зазнав за ці п’ять років. Вкажіть, за який строк можуть
бути стягнені витрати на утримання, догляд, лікування спадкодавця?
1240.
А. видала своєму чоловікові розписку про те, що під час
складання заповіту вона вчинить пряму вказівку про усунення від
спадщини її сина Л. Після смерті А. з’ясувалося, що у заповіті її син
вказаний єдиним спадкоємцем. Чоловік померлої А. 65 років звернувся до
нотаріуса з питанням оформлення спадщини на його користь надавши
розписку та пенсійне посвідченням. Хто отримає свідоцтво про право на
спадщину?
1241.
Після смерті одинокого пенсіонера не було виявлено заповіту.
Родичів померлий не мав. У чию власність перейде майно чоловіка, яке
складалося виключно з рухомих речей?
1242.
Особа З. залишив заповіт, яким все своє майно передав своєму
пасинкові. З близьких родичів у заповідача залишилась також рідна
сестра. Що відбудеться, якщо пасинок відмовиться від прийняття
спадщини за заповітом?
1243. До нотаріуса після смерті Б звернулись: син гр. Д - з заявою про
прийняття спадщини та видачу свідоцтва про право на спадщину;
дружина померлого гр. С. – з заявою про відмову від належної їй частки
спадкового майна на користь сина спадкодавця. Протягом
шестимісячного строку дружина звернулась знову з вимогою скасувати
свою заяву, враховуючи те, що їй не було відомо про наявність іншого
спадкового майна. Чи скасує відмову нотаріус?
1244. Після смерті спадкодавця залишилися непрацездатна дружина та
повнолітня донька. Спадкодавець залишив заповіт, відповідно до якого
все майно повинен буде успадкувати його сусід. На кого зі спадкоємців в
цій ситуації буде здійснено оформлення права на спадщину?
1245. Особа Т. у грудні 2019 року склав заповіт на сторонню особу і помер
01 травня 2022 року. Після відкриття спадщини з’ясувалось, що його
дружина громадянка Т. має право на обов’язкову частку у спадщині. 10
червня 2022 року громадянка Т. померла, не встигнувши прийняти
належну їй за законом обов’язкову частку у спадщині. Чи перейде право
на прийняття цієї обов’язкової частки до спадкоємців громадянки Т.?
1246.
Спадкодавець В помер і не залишив заповіту. Хто є
спадкоємцем п’ятої черги за законом після смерті В.?

1247.
С. під час стаціонарного лікування в обласній лікарні, будучи у
вкрай тяжкому стані, склав заповіт у присутності хворих М. й К. та
медичної сестри Ж., в якому він заповів все своє майно пасинку Х..
Вказаний заповіт підписали зазначені медична сестра та хворі.
Наступного дня С. помер. Його дружина звернулася до суду про визнання
заповіту недійсним. Яке рішення має винести суд?
1248.
Р. заповів своє майно сестрі А.. В заповіті було вказано, що А.
повинна щомісячно зі спадкового майна перераховувати по 1000 грн на
утримання його нерідного сина до досягнення ним 21 року Який статус
такого розпорядження в заповіті?
1249.
П. після смерті залишив заповіт, за яким все своє майно передав
внучці. В заповіті було також вказано, що внучка зобов'язана щорічно
організовувати і проводити виставку його рідких і цінних книг в
центральній бібліотеці міста. Як називається таке розпорядження в
заповіті?
1250.
С. склав заповіт, за яким усе своє майно заповів у рівних частинах
повнолітнім внукам К., П., Т. та О. 20 лютого 2022 року С. помер. Після
його смерті залишилось майно: будинок, автомобіль, телевізор,
холодильник. Т. та П. подали заяву у нотаріальну контору про прийняття
спадщини, К – відмовився від належної йому частини спадщини. О. не
вчинив жодних дій, що свідчить про прийняття спадщини. Із заявою про
прийняття спадщини звернувся також Г. (брат померлого). Визначте коло
спадкоємців, які успадкують майно?
1251.
Подружжя К. мають будинок на праві спільної сумісної власності.
Яке положення, що стосується спадкування частки у праві спільної
сумісної власності є вірним?
1252.
С. склав заповіт щодо всього належного йому майна на користь
свого товариша М. Через два місяці після написання заповіту С. попав до
лікарні, де йому зробили термінову операцію. За весь час перебуванні у
лікарні його товариш М. жодного разу його не провідав. Образившись на
друга, С. склав новий заповіт, у якому у якості спадкоємця вказав свого
молодшого брата , який проживав з ним протягом трьох останніх років.
Після смерті С. на його спадщину претендували його молодший брат,
його товариш М., який вважав новий заповіт недійсним, та колишня
дружина С., на утриманні якої знаходиться їх спільна з С. неповнолітня
дитина. Яким чином повинен бути вирішений спір між спадкоємцями?
1253.
Після смерті О. з'ясувалося, що все своє майно він заповів
неповнолітньому сину, хоча в нього, окрім сина, залишилися батьки
пенсійного віку, працездатна дружина, малолітня донька та
непрацездатна сестра. Хто має право на обов'язкову частку в спадщині?

1254.
Як у нормах ЦК України про сторони договору довічного
утримання (догляду) вирішено питання про набуття майна за цим
договором кількома набувачами за одним договором?
1255.
Громадянином А. за договором роздрібної купівлі-продажу був
придбаний певний товар у кредит. Покупець прострочив оплату товару.
Як у ЦК України вирішено питання про сплату ним процентів на
прострочену суму?
1256.
К. отримав тілесні ушкодження внаслідок ДТП. Який мінімальний
розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) встановлюється
за шкоду, пов’язану з лікуванням потерпілого у ДТП К.?
1257.
При прийнятті товару покупцем було виявлено, що передається
менша його кількість, аніж було встановлено в умовах договору.
Оскільки у своєму договорі сторони не передбачили такий випадок та
його наслідки, покупець пред’явив вимоги продавцю згідно із вимогами
ЦК України. Що це за вимоги?
1258.
Товариством з обмеженою відповідальністю на підставі договору
дарування був подарований автомобіль виробничому кооперативу.
Оберіть положення, яке відповідає вимогам ЦК України щодо укладення
цього правочину.
1259.
При житті батько дитини розлучився із дружиною і з часом
заборгував по аліментах 50 тис. грн. Після його смерті залишився
спадок – квартира та два спадкоємці (друга дружина та інша дитина) між
якими ця квартира була поділена. Борг по аліментах за рахунок спадкової
маси спадкоємці відмовилися сплачувати. Колишня дружина в інтересах
дитини звернулася до суду із позовом про визнання права власності в
порядку спадкування на 1/3 частини квартири, та просила стягнути з
інших спадкоємців по 1/3 частини від загальної суми заборгованості по
аліментах. Яке рішення необхідно прийняти суду?
1260.
У січні 2018 року подружжя П. і Т. склало спільний заповіт щодо
майна, яке належало їм на праві спільної сумісної власності, на користь С.
В лютому 2021 року один з подружжя П. помер. В грудні 2021 року
спадкоємець С. за заповітом звернувся до нотаріальної контори з заявою
про прийняття спадщини, та видачу йому свідоцтва про право на
спадщину за заповітом. Нотаріусом у видачі свідоцтва було відмовлено.
Чи правомірні дії нотаріуса?
1261.
Син спадкодавця отримав свідоцтво про право на спадщину за
законом на все спадкове майно. Після цього до нотаріальної контори
звернулася донька померлої, яка на час відкриття спадщини була
неповнолітньою, з проханням видати також свідоцтво про право на
спадщину. Нотаріус порадив доньці звернутися до суду за захистом

своїх прав. З якою вимогою до суду звернутися доньці для захисту свої
прав?
1262. При
укладенні договору
на
виконання
науково-дослідних
робіт замовник наполягає на включені до договору певних положень. Яке
з них не відповідає чинному законодавству?
1263.
А. склав заповіт на користь сина від першого шлюбу Н., право на
обов’язкову частку (1/4 будинку) мала дружина померлого С., яка
постійно проживала разом з померлим, але спадщину в установленому
законом порядку не прийняла, оскільки до спливу шестимісячного строку
на її прийняття померла. Інших спадкоємців А. не мав. Спадкову масу
складає будинок. Донька померлої С. звернулася до суду з позовом про
визнання права власності на 1/4 будинку, яку її мати отримала як
обов’язкову частку в спадщині. Чи підлягає позов задоволенню і чому?
1264.
О. та В. уклали у письмовій формі договір найму квартири
строком на 3 роки. О. звільнив помешкання без попередження, а до
закінчення строку договору залишилось 4 місяці. Які вимоги може
пред’явити наймодавець В. до наймача О.?
1265.
Між Р. та Л. укладений договір підряду на будівництво садового
будинку. Підрядник Р залучив до виконання договору субпідрядника Ф.
Хто буде нести відповідальність за дії Ф перед замовником Л?
1266.
Якщо особа Ф своєчасно не повернув особі Ю. грошові кошти за
договором позики, однак в договорі відповідальність за порушення
договору не встановлена, то що зобов’язаний сплатити Ф.крім
повернення суми позики?
1267.
Установник управління Г. уклав з ТОВ договір управління
майном. В договорі Г. не зазначив жодних застережень щодо обтяження
майна. Якими є правові наслідки неповідомлення установником
управління управителя про те, що майно, яке передане в управління, є
предметом договору застави?
1268.
Г. взяв напрокат телевізор строком на один рік. У зв’язку з виїздом
у відрядження Г. передав телевізор в тимчасове користування своєму
сусідові Ж. з умовою, що він платитиме вартість прокату за той час, поки
він буде користуватись телевізором. Ж. включив телевізор в розетку, не
перевіривши напругу, від чого телевізор згорів, про що Ж. Г. не
повідомив та після повернення останнього з відрядження віддав
телевізор. При повернені телевізора в прокатну фірму, остання прийняти
його відмовилось і запропонувала Г. відремонтувати його за свій рахунок.
Г. з цим не погодився, пославшись на те, що винуватцем псування
телевізора є Ж. За чий рахунок повинні відремонтувати телевізор?

1269.
Власник автомобіля KIA CERATO білого кольору, якому гр.Н
11.05.2004 року народження 23.12.2021 року о 18.00 год. на автомобілі
зробив фарбою нецензурні написи звернувся з вимогою про
відшкодування збитків до батьків гр. Н. Чи правильно визначено
суб`єкта до якого пред`явлено вимогу власником автомобіля і чому?
1270.
С. подарував Л. автомобіль, однак через два роки відносини між
родичами значно погіршилися і під час чергової сварки Л. вбив С., за що
був притягнутий до відповідальності за умисне вбивство. Які правові
наслідки даної ситуації відносно договору дарування автомобіля?
1271.
А. склав заповіт на користь сина від першого шлюбу Н., право на
обов’язкову частку (¼ будинку) мала дружина померлого С., яка постійно
проживала разом з померлим, але спадщину в установленому законом
порядку не прийняла, оскільки до спливу шестимісячного строку на її
прийняття померла. Інших спадкоємців А. не мав. Спадкову масу складає
будинок. Донька померлої С. звернулася до суду з позовом про визнання
права власності на ¼ будинку, яку її мати отримала як обов’язкову
частку в спадщині. Чи підлягає позов задоволенню і чому?
1272.
А. і Б. є співвласниками у рівних частках чотирикімнатної
квартири. А. зі своєю сім’єю займає три кімнати у даній квартирі. Б.,
керуючись тим, що його частка становить одну другу, звернувся до А. із
вимогою звільнити одну із кімнат. А. відмовився задовольнити дану
вимогу. Яким буде належний спосіб захисту прав А., НЕ пов’язаний із
припиненням права спільної власності?
1273.
У своєму договорі сторони передбачили, що за користування
грошима одна із сторін має щомісячно сплачувати 1% від суми договору,
а за прострочення повернення боргу або оплати процентів за
користування грошима має відшкодувати збитки, сплатити встановлений
договором розмір пені та нараховані на неї проценти. Яке положення цієї
домовленості сторін суперечить змісту відповідних норм ЦК України?
1274.
За прострочення грошового зобов’язання кредитор вимагає від
боржника до суми основного боргу зарахувати інфляцію, яка відбулась за
весь час дії договору, та три проценти річних за цей же час, хоча сторони
про відповідальність за вказане порушення у договорі не зазначали. Яке
положення про відповідальність за правопорушення грошового
зобов’язання відповідає змісту норм ЦК України?
1275.
Два товариства з обмеженою відповідальністю об’єднались,
створивши нове товариство. В одному з цих товариств були не виконані
договірні зобов’язання, а також існувало зобов’язання про відшкодування
шкоди, завданої каліцтвом. Яким чином у ЦК України врегульоване
питання про подальшу долю цих зобов’язань?

1276.
За договором завдатку боржник М. передав кредитору Б. автомобіль
на підтвердження зобов’язання про укладення в майбутньому договору
купівлі-продажу квартири. Умови зобов’язання про завдаток було
порушено боржником, натомість особливостей відповідальності сторін у
договорі визначені НЕ були. Яке положення щодо укладеного сторонами
зобов’язання відповідає змісту норм ЦК України?
1277.
А. на прохання Б. дав йому у борг 100 000 грн. На момент
передання грошей сторони мешкали в одному місті, але згодом А.
переїхав на постійне проживання в інше місто. Яким буде місце
виконання цього зобов’язання, якщо сторони нічого не передбачили на
цей випадок у своєму договорі?
1278.
У договорі поруки сторони домовились про субсидіарну
відповідальність поручителя, а також про те, що поручитель відповідає
перед кредитором в частині сплати ним основного боргу та сплати
процентів за цим боргом, та НЕ відповідає в частині сплати неустойки та
відшкодування збитків. За послуги поручителя встановлювалась плата.
Яке положення відповідає змісту норм ЦК України?
1279.
15.05.2009 р. піаністом-віртуозом О. було здійснене виконання
музичного твору на його сольному концерті. 15.05.2019 р. О. загинув в
автокатастрофі. Який останній день чинності майнових суміжних прав на
зазначене виконання?
1280.
Художник А. та ФОП Б. попередньо домовились про укладення
договору, за яким ФОП Б. мав набути право використання твору
авторства А. на своїй продукції. Договір укладено не було, але у лютому
2020 р. А. довідався, що створений А. художній твір використовувався
ФОП Б. протягом останнього року на його продукції. Сума винагороди,
яку міг би отримати А. при укладенні з ним відповідного договору,
становила б 20 тис. грн. На яку суму компенсації за порушення
авторських прав має право А.?
1281.
Між одними і ти ж самими сторонами було укладено два договори,
в яких сторони-боржники не виконали грошові зобов’язання. Строк дії
одного договору закінчився 28.02.2016 р., строк дії другого – 25.02.2018
р. У липні 2020 р. сторони домовились припинити обидва зобов’язання
зарахуванням зустрічних вимог. Яке положення щодо припинення
зобов’язань відповідає змісту норм ЦК України?
1282.
У договірному зобов’язанні між А. (боржник) та Б. (кредитор)
відбулася заміна кредитора, про що боржник був письмово повідомлений
01.02 поточного року, а його згода не запитувалась. Ці ж самі особи були
сторонами в іншому договірному зобов’язанні, за якими первісний
кредитор був боржником перед А., і строк виконання якого настав 30.01

поточного року. Яким чином у ЦК України врегульовано питання про
зарахування зустрічної вимоги у разі заміни кредитора?
1283.
У позовній заяві про стягнення боргу та за порушення боржником
грошового зобов'язання позивач, крім самого боргу, просив стягнути з
відповідача три проценти річних від простроченої суми, суму знецінення
грошових коштів внаслідок інфляційних процесів, пеню у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у
період наявності основної заборгованості - один рік, проценти, нараховані
на пеню. В стягненні якої з додаткових сум йому буде відмовлено
відповідно до положень цивільного законодавства?
1284.
Художник І. намалював картину, яку згодом продав П., котрий
виготовив 2 000 репродукцій з цієї картини для продажу.
Кому із сторін належить право на картину і яке саме?
1285.
Між ТОВ «А.» і ТОВ «С.» був укладений договір поставки зерна,
згідно умовами якого ТОВ «А.» зобов’язувалося поставити 30 тон
пшениці першого класу загальною вартістю 20000 грн., а ТОВ «С.»,
прийняти і оплатити це зерно. Однак у встановлений строк зерно було
поставлено, а оплата його вартості здійснена не була. Керівник ТОВ «А.»
з’ясував, що ТОВ «А.» має грошову заборгованість перед ТОВ «С.» за
попередньо надані послуги з обслуговування сільськогосподарської
техніки в сумі 20000 грн. Яким чином можуть бути припиненні вказані
зобов’язання сторін?
1286.
П., що був визнаний у встановленому законом порядку обмежено
дієздатним, написав роман «Сіль» та уклав з видавництвом «С.» договір
щодо публікації та продажу роману за визначену винагороду. Щодо цього
правочину піклувальник обмежено дієздатного П. не надавав згоду, але й
не виявляв якісь заперечення. Який правовий аналіз ситуації?
1287.
17-річний С. працював на підприємстві «Г.» отримавши зарплату
він придбав телевізор за 1500грн. Батьки С. звернулися з позовом до суду
про визнання договору купівлі-продажу телевізора недійсним, як такого,
що вчинений неповнолітньою особою за межами її дієздатності. Вирішіть
справу відповідно до цієї правової ситуації.
1288.
К. пропав у січні 2019 року після аварії на потязі, яким він поїхав у
відрядження. У лютому 2021 року батько К. звернувся до суду з заявою
про оголошення сина померлим, яка була задоволена. У червні 2021 року
К. повернувся додому і пояснив, що був поранений під час аварії та
втратив пам'ять, через що не міг дістатись додому весь цей час. Чи
правильно суд задовольнив заяву батька К.?
1289.
Неповнолітній П. подарував на день народження своєму
товаришеві, неповнолітньому С., картину. Після того як батьки П.

виявили, що картина зникла з їх квартири і з’ясували обставини, вони
звернулися до батьків С. з вимогою про повернення картини, зазначивши,
що вона дуже дорога. Батьки С. пояснили, що картину повернути
неможливо, бо С. її продав, а гроші відшкодувати вони не мають наміру.
В справи сина вони не втручаються і про подарунок вони нічого не знали.
Мати П. звернулася з позовом до С. з вимогою відшкодувати вартість
картини. Як вирішити спір?
1290.
Родичі М. втратили з ним зв’язок після обвалу житлового будинку,
де він проживав. Для розслідування причин обвалу та ліквідації його
наслідків створена спеціальна комісія. По спливу якого терміну К. може
бути оголошений померлим?
1291.
Для Н. було знижено шлюбний вік, і вона вийшла заміж 16 років.
Через рік вона розлучилась через зневажливе ставлення до неї чоловіка і
вирішила зі своєю 1-річною дитиною змінити місце проживання. Згодом
Н. продала подаровану їй дідусем на весілля дачу для того, щоб на
новому місці купити квартиру. Дізнавшись про це, дід подав до суду
позов про визнання договору купівлі-продажу недійсним, мотивуючи
тим, що його онука є неповнолітньою і не може укладати самостійно
угоди з нерухомості. Водночас він просив призначити його опікуном
своєї онуки, а її зобов'язати проживати за місцем проживання опікуна.
Яке твердження стосовно правомірності вимог дідуся є правильним?
1292.
Недієздатна особа К. володіє квартирою на праві приватної
власності, що знаходиться за адресою 1, постійно проживає за адресою 2
(адреса опікуна), в суботу та неділю перебуває за адресою 3 (адреса
лікувальної установи). Визначте місце проживання недієздатної особи?
1293.
О., яка була обмежена в цивільній дієздатності, придбала в магазині
телевізор. Через два місяці після того, як піклувальник О. дізнався про
укладення нею вказаного договору купівлі-продажу, він вирішив
повернути телевізор до магазину і вимагати повернення сплачених
коштів. Яке положення в цій ситуації є таким, що відповідає
законодавству?
1294.
З огляду на зіпсування відносин з матір'ю неповнолітній син зібрав
речі та переїхав жити до батьки, який підтримав рішення сина. Не
погоджуючись з цим, мати звернулася з вимогою до батька повернути
сина для проживання за її місцем проживання. Як має бути вирішений
спір?
1295.
У зв'язку з серйозною сваркою між подружжям, чоловік О. 1 липня
2018 року зібрав свої речі і поїхав в невідомому напрямку, нікому не
кажучи про це. У січні 2019 р. (точну дату встановити не вдалося) сестра
О. одержала від нього лист про стан справ у його новому житті, після
цього ніяких відомостей не було. З якої дати дружина матиме право
звернутись до суду щодо визнання чоловіка безвісно відсутнім?

1296. Фізична особа (17 років) навчалась у коледжі. За рішенням суду їй
було надано повну цивільну дієздатність, оскільки вона працювала у
вільний час за трудовим договором у магазині, отримувала стипендію та
заробітну плату. Зібравши 25 000 грн., самостійно вирішила купити
автомобіль. Чи мала право фізична особа самостійно вчиняти даний
правочин?
1297.
Внаслідок збиткової господарської діяльності повне товариство "І.",
яке займалося виробництвом продуктів швидкого приготування і
напівфабрикатів, було оголошене банкрутом. Внаслідок недостачі майна
повного товариства, господарський суд звернув стягнення на особисте
майно засновників. Чи правомірне рішення суду?
1298.
П. вирішила стати учасником виробничого кооперативу «Щ.».
Розмір пайового внеску становить 5000 гривень. Яку мінімальну суму
вона повинна внести до дня державної реєстрації кооперативу?
1299.
Яке з перерахованих господарських товариств не може бути
створене І., якщо він вирішив створити товариство одноосібно?
1300.
Д. вирішив створити господарське товариство. Що з
перерахованого Д. НЕ може використати як вклад до статутного капіталу
господарського товариства?
1301.
Командитному товариству «П.» належать двадцять п’ять відсотків
статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «З.». Який
правовий статус у даному випадку має товариство з обмеженою
відповідальністю «З.» по відношенню до командитного товариства «П.»?
1302.
При створені повного товариства А. вніс певне майно для
користування. Яка буде правова доля цього майна, якщо А. вийде із
товариства?
1303.
К. і Л. вирішили створити товариство з обмеженою
відповідальністю. Кожен з них на момент державної реєстрації
товариства вніс 50% вкладу. Розміри часток обох учасників – по 25 %.
Через 6 місяців після створення товариства загальними зборами
учасників було прийнято рішення про надання учасникам відстрочки
щодо внесення решти суми вкладів на 1 рік. Протягом якого строку
учасники товариства з обмеженою відповідальністю зобов’язані передати
свої внески?
1304.
У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи «М.», яка
вимога задовольняється у першу чергу?

1305.
Про фізичну особу П. було висловлено суб’єктивну думку у
брутальній, принизливій і непристойній формі, що принижує її честь,
гідність і ділову репутацію. Які цивільно-правові наслідки це може мати
для З., яка висловила таку суб’єктивну думку?
1306.
У порядку примусового виконання рішення суду державним
виконавцем проведено опис та арешт майна громадянина С. У квартирі
С., де проводився опис, знаходилось окреме майно, яке належало на праві
особистої приватної власності його дружині – К. Із яким позовом К. може
звернутися в суд для захисту свого права власності?
1307.
А. заволоділа нерухомим майном на підставі договору з його
власником Б., який після закінчення строку договору не пред’явив вимоги
про його повернення. Коли вона набуває право власності за набувальною
давністю?
1308. Юридична особа «К.» ліквідована. Яка подальша доля майна, що
залишилося після задоволення вимог кредиторів?
1309.
С., який був членом виробничого кооперативу «Р.», у листопаді
2020 року помер. Чи зможе його син бути прийнятий у члени
кооперативу?
1310.
К., С. та А. заснували ТОВ «Л.». Яке з перелічених нижче прав
НЕ входить до обсягу правоздатності ТОВ «Л.»?
1311.
У 2019 році у місті Києві було засновано повне товариство «Л.»,
діяльністю якого є оптова торгівля металами та металевими рудами. Що з
нижче переліченого є засобом індивідуалізації повного товариства «Л.»?
1312.
С. вирішив вийти зі складу учасників ТОВ «Ф.». Який порядок
виходу зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю,
якщо його частка в статутному капіталі становить 51%?
1313.
Громадська організація «В.» спільно з приватним підприємцем М.
вирішили організувати ломбард у формі повного товариства. Вкажіть чи
може громадська організація бути учасником господарського товариства?
1314.
В., О. та Г. заснували приватне акціонерне товариство. Через рік Г.
заявив про вихід з числа акціонерів і виступив на загальних зборах із
заявою про виділ йому в натурі вкладу, який він вніс до статутного
капіталу товариства. Загальні збори відмовили йому в задоволені його
вимог, мотивуючи це тим, що акціонер не має права вимагати виділу
вкладу. Вони порадили йому передати свій вклад іншій особі, яка
сплатить йому вартість вкладу. Г. не погодився з таким рішенням і
звернувся з позовом до суду. Яке рішення повинен винести суд?

1315.
І. вирішив створити підприємство з надання послуг з перевезення
вантажів. Для цього він позичив 1000000 грн., зареєстрував юридичну
особу (ТОВ), купив машини та найняв на роботу людей. Підприємство
запрацювало і почало приносити І. прибуток. Через рік настав час
повертати борг. Кредитор звернувся до І., але він відмовився і
запропонував звертатися до підприємства, оскільки гроші позичались на
його створення, зараз воно працює, має прибуток, то з нього і потрібно
стягувати борг. Кредитор звернувся з позовом до суду. Чи відповідає
юридична особа за зобов’язаннями засновника?
1316.
О. і Н. домовились про продаж скрипки, проте в процесі виконання
договору виявилося, що О. вирішив залишити футляр від скрипки собі.
Яка правова доля футляру від скрипки, якщо сторони не визначили цього
в договорі?
1317.
Збираючись їхати в службове відрядження до ЮАР, А. продав свої
зимові речі Г. (шапку із хутра норки, дублянку, куртку «Аляску» тощо).
Через місяць з'ясувалося, що А. нікуди не їде і тому звернувся з позовом у
суд про визнання угоди недійсною, як укладеної внаслідок помилки. Чи
задовольнить його позов суд і чому?
1318.
Між повнолітнім А. і малолітнім В. було укладено правочин щодо
купівлі-продажу велосипеда, який належав малолітньому. Правочин
вчинено без відома батьків малолітнього. Чи може такий правочин бути
чинним?
1319.
Якщо визнаний судом недійсним правочин, укладений між І. і П.
було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і
суспільства і при наявності умислу лише у П., то які настають наслідки?
1320.
Фізична особа (13 років) за гроші батьків придбала в магазині
телефон за 1500 грн. Дізнавшись про дії своєї дитини, батьки звернулися
до магазину з вимогою про повернення грошей, переданих в оплату за
телефон. Магазин відмовив у поверненні грошей, мотивуючи відмову
тим, що вони зобов'язані повертати гроші лише у випадках продажу
товару неналежної якості. Чи законні дії представників магазину?
1321.
Власник будинку Д. подарував Т. свій будинок, що було посвідчено
нотаріусом. Проте не зважаючи на укладений договір, Т. передав
власнику будинку 100 тис.грн., тобто Д. не подарував, а фактично продав
будинок Т. Які правові наслідки даної ситуації?
1322.
Якщо юридична особа «С.» та юридична особа «К.» (сторони
одного правочину) звернулися до комерційного представника І., то у
якому випадку І. зможе одночасно їх представляти?

1323.
П. 22.01.2019 року видав довіреність І. на отримання пенсії строком
на три роки. 29.11.2019 р. П. був визнаний обмежено дієздатним. До яких
наслідків призводить факт визнання фізичної особи, яка видала
довіреність, обмежено дієздатною?
1324.
С. передав Ш. 8 березня 2018 року на деякий час телевізор,
попередивши останнього в розписці про повернення речі за першою
вимогою. 9 липня 2020 р. С., повернувшись із тривалого закордонного
відрядження, звернувся з вимогою повернути річ, та Ш. відмовився це
зробити, посилаючись на пропущення С. терміну позовної давності. С.
звернувся до суду з позовом до Ш. про повернення телевізора. Визначте,
хто правий в даній ситуації?
1325.
Через півроку після розірвання договору оренди нежитлового
приміщення орендодавець П. вирішив стягнути з колишнього орендаря К.
неустойку за систематичне прострочення у сплаті орендних платежів. В
судовому засіданні орендар К. заявив, що договір давно розірваний і тому
вимога про неустойку не може бути задоволена. Яку юридично грамотну
відповідь на це має надати П.?
1326.
У 2013 році П. позичив М. 15 тисяч гривень. На підтвердження
укладення договору позики та отримання коштів М. видав розписку. У
розписці не був зазначений строк повернення коштів. На початку 2021
року П. звернувся до М. з вимогою повернути позичені кошти, проте
отримав відмову, тому пред'явив позов про стягнення суми позики. Під
час судового розгляду М. заявив клопотання про застосування наслідків
спливу позовної давності, адже строк повернення не був встановлений,
тому перебіг позовної давності почався в момент передачі коштів. Коли у
цій ситуації почався перебіг позовної давності?
1327.
ПрАТ «С.» уклало договір з ТОВ «П.» на поставку запчастин для
автомобілів. В договорі на вимогу представника ТОВ було передбачено,
що вимоги про стягнення штрафу приймаються до розгляду протягом 5
місяців з моменту укладення договору. У подальшому ТОВ буде
відхиляти позови з мотивів пропуску строків позовної давності. Чи
правомірні вказані умови договору?
1328.
А. відшкодував збитки завдані в ДТП майну Б. через 5 років після
інциденту, а дізнавшись про те, що сплив строк позовної давності,
звернувся з позовом до Б. про повернення безпідставно одержаного
майна. Яке рішення повинен прийняти суд?
1329.
Д. звернулася до суду із позовом про спростування недостовірної
інформації, розміщеної у засобах масової інформації, а саме у газеті «З.».
На момент пред’явлення позову строк позовної давності сплив. Як цей
факт вплине на розгляд справи в суді, якщо відповідач також заявив про
сплив строку позовної давності?

1330.
П., який уклав договір банківського вкладу, звернувся до банку з
вимогою про виплату йому суми вкладу та відсотків на неї через два роки
після закінчення дії договору. Банк відмовив у виплаті вказаних сум,
посилаючись на пропуск громадянином строку позовної давності. Чи
правомірні дії банку?
1331.
У зв’язку із тривалим закордонним відрядженням, Д. був відсутній
за місцем його реєстрації більше трьох років. За цей час на підставі акту
органу місцевого самоврядування частина земельної ділянки, яка
належала громадянинові Д., з мотивів суспільної необхідності була
оплатно вилучена. Чи вправі буде громадянин Д. як власник земельної
ділянки після повернення в Україну звернутися до суду з вимогою про
визнання незаконним вказаного правового акту?
1332.
М. виїхав за кордон у пошуках нової роботи. Через два роки він
повернувся і дізнався про порушення своїх особистих немайнових прав
П., який поширив про нього неправдиву інформацію, що М. втік за
кордон через те, що його підозрюють у вчиненні кримінального
правопорушення. Одразу М. звернувся до П. з вимогою про
відшкодування моральної шкоди на що отримав відмову. Чи правомірні
дії громадянина П.?
1333.
У газеті було розміщено статтю, у якій наводилась недостовірна
інформація негативного змісту про К. З метою захисту своєї честі,
гідності та ділової репутації К. пред’явила у суд позов до редакції газети
про спростування недостовірної інформації та компенсацію моральної
шкоди. Як має вирішуватися питання про застосування позовної давності
до таких вимог?
1334.
К. тривалий час перебував у лікарні у тяжкому стані. Для підтримки
життя йому через крапельницю вводилися відповідні препарати. К.
звернувся до чергового лікаря із вимогою припинити введення йому
препаратів, які підтримували його життя, і ввести йому препарат, який би
спричинив швидку і безболісну смерть. Чи підлягає вимога К.
задоволенню?
1335. С., йдучи вулицею, побачив у вітрині фотоательє, де він колись
фотографувався, свою фотографію. Остання йому не сподобалась і він
почав вимагати зняти її з вітрини. Директор ательє заявив, що у вітрині
виставлені кращі роботи майстрів ательє. Фотографія гарної якості та не
порочить гідність С., тому директор не бачить підстав для задоволення
вимоги. Чи мав право директор ательє використовувати фотографію С.
без його відома?
1336.
Місцева газета «П.» опублікувала в своєму черговому випуску
інформацію про те, що мер міста Т. публічно образив журналіста газети І.

Мер міста заперечив правдивість поширеної інформації. Зазначте, якими
є правові наслідки поширення недостовірної інформації про фізичну
особу?
1337.
П., копаючи восени город на прохання своєї сусідкипенсіонерки, виявив у землі скарб. Хто стане власником скарбу?
1338.
О. проводив розкопки на земельній ділянці Г. за його відома та
знайшов 10 золотих монет, що були визнані культурною цінністю. На
який розмір винагороди має право О.?
1339.
І. добросовісно заволодів чужим будинком і протягом 4 років
відкрито та безперервно продовжує ним володіти. Через скільки років І.
зможе набути право власності на цей будинок?
1340.
К. знайшов на вулиці срібні сережки, власницю яких було знайдено
через день. Вартість знахідки становить 2000 грн. Який максимальний
розмір винагороди К. може вимагати від власниці за знайдені сережки?
1341.
До стада фермерського господарства С. пристала бездоглядна
корова. Через місяць вона привела теля, а через 5 місяців фермер С.
вирішив її продати. При продажу виявився власник корови П., який
наполягав на поверненні корови і теляти. Фермер С. проти цього
заперечував, вважаючи що він став власником і корови, і теляти. Сторони
звернулись до суду. Яке рішення повинен винести суд?
1342.
Гуляючи в лісі, Д. знайшов в кущах автомобіль з розбитим лобовим
склом, власник якого був невідомий, про що було ним повідомлено в
місцеві органи поліції. Хто набуде право власності на автомобіль, якщо
протягом встановлених законодавством строків не буде виявлений
власник або він не заявлять про свої права на транспортний засіб?
1343.
С. в присутності свого товариша Р. викинув годинника, що був
подарований йому колишньою дружиною, як негативний спогад. Р.
годинник сподобався, тому він залишив його собі і почав користуватись.
Через деякий час колишнє подружжя помирилось і С. побачивши
годинник на руці товариша зажадав його повернення. Хто є власником
годинника?
1344.
К. загубив свого годинника, а приблизно через місяць побачив його
(годинник мав особливе гравіювання) на руці сусіда, який у відповідь на
питання К. відповів, що кілька днів тому придбав цього годинника в
комісійному магазині. За яких умов К. зможе вимагати повернення
годинника?
1345.
Здійснюючи ремонтні роботи у історичній частині Чернівців, С.
пошкодив зовнішню ліпнину австрійських часів на фасаді приватного

будинку, в результаті чого пішли тріщини по всій стіні. В якому випадку
позов про викуп цієї культурної пам’ятки може бути подано до
громадянина С. без попередження?
1346.
Під час аварії на Чернівецькому хімзаводі для евакуації
мешканців прилеглих вулиць було оплатно реквізовано пасажирській
мікроавтобус, належний громадянину С. В якому випадку останній
повинен буде повернути одержану грошову суму?
1347.
І. вирішив продати свою частину складу. Що потрібно зробити І.,
щоб продати свою частину складу, який знаходиться у спільній частковій
власності з П.?
1348.
Якщо між співвласниками А., П. та Р. НЕ встановлені особливі
домовленості, то відокремлюване поліпшення майна, що перебуває у
спільній частковій власності, зроблене співвласником А. кому буде
належати?
1349.
Що має право вимагати кредитор Б. у разі відмови боржника Л. від
продажу своєї частки у праві спільної часткової власності або відмови
інших співвласників від придбання частки боржника?
1350.
Навесні цього року Н. за свій рахунок здійснив прибудову до
житлового будинку, яким він володіє на праві спільної часткової
власності з громадянами Р. та Г. Чи змінює така прибудова розмір часток
співвласників, якщо вона не порушує їхніх прав та за умови що згоди
інших співвласників на прибудову не було одержано?
1351.
В., будучи кредитором громадянина С., вирішив звернути
стягнення на майно останнього, що перебуває у спільній сумісній
власності. Які дії для цього кредитор може вчинити?
1352.
Співвласники майна на праві спільної часткової власності З. та
С. вирішили вимагати припинення права на частку у спільному майні В.
Що є обов’язковою передумовою для задоволення їхніх позовних вимог?
1353.
К. вирішив виділити у натурі свою частку у спільній частковій
власності. Оскільки спільне майно було неподільним, інші співвласники
сплатили йому грошову компенсацію. З якого моменту право на частку у
спільній частковій власності К. припиняється?
1354.
Ж. через півроку після повідомлення йому про намір продати
свою частку у праві спільної часткової власності іншим співвласником,
вирішив придбати цю частку і дуже здивувався, коли дізнався про те, що
продаж давно відбувся. Протягом якого строку співвласник, який бажає
придбати частку у праві спільної часткової власності, повинен здійснити
право переважної купівлі?

1355.
Які дії обов'язково повинен здійснити позивач Г., звернувшись
до суду через порушення його права переважної купівлі частки у праві
спільної часткової власності, одночасно з позовом про переведення на
нього прав та обов’язків покупця?
1356.
Співвласники часток у праві спільної часткової власності Г. і К.
вирішили укласти договір про порядок володіння та користування
спільним майном відповідно до їхніх часток. В якому випадку цей
договір буде обов’язковим і для особи, яка придбає згодом частку у праві
спільної часткової власності?
1357.
Співвласник житлового будинку на праві спільної часткової
власності К. зробив у встановленому порядку і за свій рахунок добудову
без згоди інших співвласників, що не порушує прав інших співвласників.
Який юридичний статус матиме ця добудова?
1358.
О. вирішив продати свою частину будинку, яку отримав у спадок
від свого батька разом зі своїм братом П. На час продажу П. знаходився у
довготривалому відрядженні з якого повернувся через півроку після
продажу частини будинку належної його брату. Бажаючи зберегти
батьківський дім у своїй власності, він висловив претензію брату, проти
якої той не заперечував, але сказав, що дім проданий і що він вже нічого
не може зробити. Чи порушено право власності П.?
1359.
П. на підставі рішення суду був визнаний добросовісним
набувачем. Під час володіння майном, ним були зроблені значні
поліпшення майна, які не можуть бути відокремлені без завдання майну
шкоди. Яка доля цих поліпшень?
1360.
О. подарував житловий будинок К. за договором дарування. Згодом
К. продав зазначений житловий будинок М. за договором купівліпродажу. Після цього договір дарування визнано недійсним за рішенням
суду. У якому порядку О. може повернути житловий будинок?
1361.
Малолітня особа Б. внаслідок необережності розбила скляну
новорічну іграшку в магазині. Чи буде нести ця особа відповідальність за
завдану нею майнову шкоду і за яких підстав?
1362.
Чи може І. вимагати від П. передання усіх доходів, одержаних від
автомобіля, якщо П. вкрав автомобіль І.?
1363.
Після звернення до суду розпорядження Чернівецького міського
голови, яким порушувалося право власності М., було визнано незаконним
та скасовувалось. На компенсацію якого виду шкоди має право власник у
разі неможливості відновлення попереднього становища?

1364.
Минулого вівторка на OLX Г. виявив, що П. продає його речі,
які він колись, як власник, передав К. В якому випадку Г. НЕ має права
витребувати свої речі від добросовісного набувача П.?
1365.
Внаслідок постійних обстрілів сім’я К. змушена була покинути свій
будинок в Луганській області та тимчасово переїхати у м. Запоріжжя. По
спливу одного року вони знову повернулися у свій будинок, але
з’ясували, що втратили документи на будинок. Відновити документи
через архів НЕ змогли, оскільки він знаходить на непідконтрольній
території. Який спосіб захисту права власності варто обрати К.?
1366.
В. уклав з Р. договір про право користування земельною ділянкою,
яка належить В., для сільськогосподарських потреб. Після укладення
договору, Р. вирішив побудувати на вказаній ділянці будівлю для
створення ресторану. Заперечуючи проти такого напрямку використання
його землі В. заборонив Р. вчиняти вказані дії, проте останній заявив, що
власник землі за договором емфітевзису не має право втручатися в
господарську діяльність користувача. Чи правомірні дії Р.?
1367.
К. та Г. отримали по сусідству земельні ділянки для ведення
особистого господарства. При цьому під’їзд до земельної ділянки К.
можливий лише через земельну ділянку Г. Коли ж К. звернувся до Г. з
проханням пропуску через його ділянку техніки для обробки своєї
земельної ділянки, останній висунув заперечення. Яке право у даному
випадку може виникнути у К.?
1368.
К. має намір користуватися земельною ділянкою П. для
вирощування с/г культур та укласти з останнім відповідній договір
(емфітевзис). Що з нижче зазначеного належить до істотних умов такого
договору?
1369.
К. у 2010 році уклав договір емфітевзису земельної ділянки
комунальної власності на максимальний строк, передбачений
законодавством. У якому році спливає строк чинності такого договору?
1370.
К. у 2005 році уклав договір суперфіцію земельної ділянки
комунальної власності на максимальний строк, передбачений
законодавством. У якому році спливає строк чинності такого договору?
1371.
У 2015 році рішенням суду було встановлено земельний сервітут
для власника сусідньої земельної ділянки, а саме право відводу води зі
своєї земельної ділянки на сусідню. На протязі 2016 року власник
сусідньої земельної ділянки користувався цим своїм правом, а у січні
2017 року виїхав за кордон, припинивши користування наданим йому
сервітутом. У листопаді 2020 року він повернувся та дізнався, що сусід,
який є власником земельної ділянки щодо якої було встановлено сервітут,

помер, а його спадкоємці не дозволяють йому продовжувати
користування земельним сервітутом. Чи правомірні такі дії спадкоємців?
1372.
Р. вирішив передати свою земельну ділянку під забудову
(суперфіцій). За яких умов він матиме право закріпити у договорі своє
право на одержання частки від доходу землекористувача?
1373.
Придбавши юридичну літературу з цивільного права, аспірант Б.
почав використовувати доробок вчених у власних цілях: публікувати
частини цих праць під своїм прізвищем, мотивуючи свої дії тим, що він
купив ці джерела у законний спосіб і тому, як повноправний власник,
розпоряджається ними на власний розсуд. Яким чином дане питання
регулює Цивільний кодекс України?
1374.
Художник А. продав картину «Натхнення геометрії» П., який
будучи директором ТОВ «К.» повісив її в службовому приміщенні офісу.
Оскільки художнику запропонували використовувати його картину як
ілюстрацію обкладинки до роману Я. «Математичні обрії», А. звернувся
до П. з вимогою надання йому доступу до картини для здійснення її
репродукції, однак останній відмовив, мотивуючи тим, що картини
перебуває у службовому приміщенні, куди допуск сторонніх осіб
заборонений. Який правильний правовий аналіз ситуації?
1375.
Написавши комп'ютерну програму, М. подав заявку про реєстрацію
авторського права на неї. Отримавши рішення про реєстрацію права, він
сплатив державне мито за видачу свідоцтва. Згодом, після занесення
відомостей про державну реєстрацію авторського права до Державного
реєстру і опублікування їх в офіційному бюлетені, М. отримав Свідоцтво
про реєстрацію авторського права. Коли в М. виникло авторське право на
комп'ютерну програму?
1376.
У Г. виникла ідея написати драматичний твір, по спливу 6 місяців
твір було надруковано, а через 1 рік С. здійснив постановку цього твору.
Коли у даній ситуації виникли суміжні права щодо драматичного твору?
1377.
Студент ІІІ курсу філфаку Ц. опублікував під власним
прізвищем чернетку з віршами свого одногрупника Х. На своє
виправдання він заявив, що оскільки Х. не зареєстрував своє авторське
право на незавершений твір, то він не може вважатися його власником.
Як це питання регулює цивільне законодавство?
1378.
Системний адміністратор В. створив комп’ютерну програму і
хотів запатентувати її. Чи вдасться йому це зробити?
1379.
Працюючи юристом у юрвідділі міської ради випускник ЧНУ Б.
розробив текст рішення мера нашого міста, що після набрання юридичної

сили набуло значної популярності у соціальних мережах. Чи
вважатиметься він суб’єктом авторського права щодо цього рішення?
1380.
На сайті Верховної Ради України було розміщено переклад
Основного Закону нашої держави п’ятьма іноземними мовами. Чи
стануть особи, які здійснили такий офіційний переклад, суб’єктами
авторського права щодо таких об’єктів?
1381.
Професійний ілюстратор Г. створив ескіз тисячогривневої
купюри, яка за результатами конкурсу, була затверджена органами
державної влади і введена в обіг. Чи набуде він прав автора на цей
грошовий знак?
1382.
Перед друком свого нового оповідання письменник Т. показав
рукопис філологу І., який виправив всі стилістичні та граматичні помилки
у ньому. Після опублікування твору, І. звернувся до суду з вимогою
визнати його співавтором. Чи підлягає такий позов задоволенню?
1383.
Здаючи свою курсову роботу на кафедру, студент Г. зажадав,
щоб на титульній сторінці було зазначено не його прізвище, а псевдонім,
який він обрав. Чи правомірна така вимога?
1384.
Відома поетеса Р. на своїй сторінці у Інстраграм розмістила
частину своєї нової поеми. Чи вважатиметься це опублікуванням твору?
1385.
Пенсіонерка О. все життя перебувала у неприязних стосунках із
сусідами і щоразу під час сварок обіцяла незабаром опублікувати про них
всі брудні таємниці та аморальні секрети їхнього особистого життя. Чи
може такий твір бути опублікований?
1386.
З якого часу обчислюється строк дії авторського права після
посмертної реабілітації автора Г.? Г. помер 8 жовтня 1989 р. Реабілітація
відбулася в 5 липня 1994 року.
1387.
Трьома співавторами К., Р., Т. була написана книга. Співавтор К.
помер у 2005 р., співавтор Р. помер у 2010 р., співавтор Т. помер у 2015 р.
Коли закінчиться строк чинності майнових прав на книгу?
1388.
Редакція газети без дозволу автора змінила назву статті та
виключила частину тексту, обґрунтувавши такі зміни своїм правом на
редагування будь-яких матеріалів та провокативністю назви в авторській
редакції. Оскільки з автором договір не укладався, його вимоги повторно
розмістити статтю у первісному вигляді були відхилені. Як можна
оцінити дії редакції газети?
1389.
В. намалював на замовлення Р. картину. Термін виконання роботи
становив 2 місяці. За роботу Р. заплатив В. 5000 тисяч гривень. Кому

відповідно до норм цивільного законодавства належать особисті
немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт створений за
замовленням?
1390.
16 квітня 2020 року С. завершив роботу над створенням
скульптури. 25 червня 2020 року показав скульптуру на виставці, а 14
серпня продав скульптуру Т. З якого часу починає діяти авторське право
на створену скульптуру?
1391.
У квітні 2017 року О. написав слова пісні, у червні 2017 року К.
написав музику до слів. У грудні 2018 року М. на студії звукозапису
разом із звукорежисером В. записали пісню, а в січні 2019 М. вперше її
виконав на концерті. Хто з названих осіб є суб’єктом суміжних прав?
1392.
Журналістка П. отримала згоду від депутата Верховної Ради Л. дати
їй інтерв'ю з приводу антисемітських висловів одного з членів Верховної
Ради і ставлення до цього факту інших депутатів. Сприяння П. у
проведенні інтерв'ю і його показ по телебаченню надали: С. матеріальне, М. - організаційне та К. - технічне. Із Л. питання про
використання її інтерв'ю П. не обговорювалося. Хто з осіб, зазначених у
завданні, є співавторами інтерв'ю, отриманого П. від Л.?
1393.
Якщо промисловий зразок створено Н. у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, то хто має право на реєстрацію промислового
зразка, якщо інше НЕ передбачено трудовим договором?
1394.
О. розробив дизайн меблевого гарнітуру і виявив бажання
зареєструвати створений ним промисловий зразок. Гарнітур складається з
5 предметів. О. звернувся за порадою до юриста стосовно того, чи може
він подати одну заявку на весь гарнітур, чи йому потрібно подавати
окремі заявки на кожен предмет гарнітуру. Проаналізуйте ситуацію та
оберіть правильний варіант.
1395.
Підприємець Н. вирішив звернутися до суду з вимогою заборонити
використання географічного зазначення «Г.», мотивуючи це тим, що його
пращури споконвіку проживають на цій території, і тому він не повинен
реєструвати це право. Чи підлягає такий позов задоволенню?
1396.
Брати-підприємці посперечалися з приводу того, кому з них буде
належати право інтелектуальної власності на власну торговельну марку?
1397.
На виставці промислових товарів зустрілися двоє підприємців, які
мають однакове комерційне найменування. В якому випадку вони НЕ
повинні перереєстровуватися?
1398.
А. і Б. уклали договір купівлі-продажу телевізора «S». Оскільки
телевізор передавався раніше, ніж мала відбутись його оплата, сторони

забезпечили її виконання домовленістю про заставу, оформленою в
письмовій формі. Як застава для А. передавався мобільний телефон
iPhone 6s. Однак наступного дня після передання застави в квартирі А.
відбулося замикання електропроводки, через пожежу, що виникла в
зв’язку з цим згоріла більшість речей, що знаходилась в квартирі, в тому
числі і мобільний телефон, переданий як застава. Який правильний
правовий аналіз ситуації?
1399.
Г. уклав кредитний договір з Приватбанком, що забезпечувався
договором поруки (поручителем виступив брат Г. – П.), але наступного
року Г. помер. Спадщина перейшла до його сина, який не мав постійного
місця роботи, часто зловживав алкоголем та азартними іграми, тому у
строк встановлений договором кредит повернуто не було. В зв’язку з чим
банк звернув вимогу щодо повернення кредиту та сплати відсотків за
його користування до поручителя – П. Який правильний правовий аналіз
ситуації?
1400.
Між С. та М. був укладений договір позики без зазначення строку
договору. Поручителем за договором виступив К. В даному випадку
порука припиняється, якщо кредитор М. не пред’явить позову до
поручителя К. протягом якого строку?
1401.
К. на праві спільної часткової власності належить житловий
будинок. Для розвитку бізнесу він вирішив взяти кредит в банківській
установі під заставу своєї частки будинку. За якої умови частка К. може
бути самостійним предметом застави?
1402.
Автомобіль, власником якого є А. у червні 2020 року було визнано
предметом застави за договором з М. У липні 2020 року автомобіль було
випадково пошкоджено. Хто буде нести ризик випадкового пошкодження
майна?
1403.
Між Р. та Ф. було укладено договір застави для забезпечення
договору позики. Якщо заставодержатель Р. зберігає або використовує
предмет закладу неналежним чином, то яке право виникає у заставодавця
Ф.?
1404.
Між К. та Л. було укладено договір застави для забезпечення
договору позики. У якому обсязі заставодержатель К. зобов'язаний
відшкодувати заставодавцю Л. всі збитки, заподіяні втратою, недостачею
предмета закладу?
1405.
Між К. та Л. було укладено договір завдатку для забезпечення
договору купівлі-продажу квартири. Продавець К. не виконав умови
договору. Які наслідки порушення кредитором зобов'язання,
забезпеченого завдатком?

1406.
Між банком «К.» та позичальником Л. було укладено кредитний
договір, забезпечений заставою. Л. частково виконав грошове
зобов’язання за кредитним договором, забезпеченим заставою. В яких
межах право звернення на предмет застави зберігається у позикодавця?
1407.
Між банком та Н. (кредитором та боржником) був укладений
кредитний договір. В якості забезпечення виконання зобов'язання було
укладено два договори поруки (між банком і поручителем Б., та між
банком та поручителем П.). Боржник Н. не виконав договірне
зобов'язання, і банк звернувся до суду до поручителів, як до солідарних
боржників за договірним зобов'язанням і просив суд зобов'язати
поручителів солідарно виконати боргове зобов'язання. Хто несе
відповідальність за невиконання зобов’язання боржником?
1408.
На забезпечення виконання кредитного договору між поручителем,
Банком та боржником Г. був укладений договір поруки на забезпечення
виконання кредитного договору. Під час підписання цього договору
поруки та кредитного договору боржник Г. надав поручителеві та банку
сфальсифіковану довідку про заробітну плату і таким чином увів в оману
стосовно своєї спроможності сплачувати кредит. Який спосіб захисту слід
обрати поручителеві?
1409.
До договору купівлі-продажу будинку громадянкою К.
додавався договір поруки, за яким її чоловік виступав поручителем.
Восени минулого року договір купівлі-продажу будинку був визнаний
недійсним. Чи підлягатиме виконанню договір поруки?
1410.
ФОП Б. прострочив виконання договору поставки, в результаті
чого у його контрагента (ТОВ «Р.») виникло право на неустойку у формі
пені, передбачене договором. Оскільки Б. не закрив цю заборгованість до
кінця року, товариство почало нараховувати проценти на цю пеню. Чи
правомірні дії ТОВ «Р.»?
1411.
Між У. та Ф. було укладено договір позики, який забезпечений
заставою. Що має право вимагати іпотекодержатель У., якщо
іпотекодавець Ф. НЕ попередить іпотекодержателя У. про права третіх
осіб на предмет застави?
1412.
П. звернувся до суду з вимогою стягнути з громадянина О. 6 000
грн в якості оплати за надані послуги. Останній заперечив проти цієї
вимоги тим, що жодних послуг П. відповідачеві не надавав, а просто
виступив поручителем за кредитним договором між О. та ВАТ «С.», який
був остаточно виконаний ще влітку минулого року. Чи підлягатиме позов
задоволенню?
1413.
У вересні минулого року до адвоката за консультацією
звернувся директор ТОВ «А.» Г., який в січні минулого року уклав

договір будівельного підряду з АТ «Б.», за яким в той же день Банк
(гарант) видав тримісячну гарантію на загальну суму 38 000 грн. Справа
полягала у тому, що підрядник не виконав взяті на себе зобов’язання, а
банк відмовлявся сплатити гарантію. Г. цікавило питання, чи можна в
судовому порядку змусити банк сплатити гарантію в повному обсязі та
штрафні санкції?
1414.
У грудні минулого року до адвоката за консультацією звернувся
директор ТОВ «А.» Г., який у вересні минулого року уклав договір
підряду з АТ «Б.», за яким в той же день Банк (гарант) видав тримісячну
гарантію на загальну суму 56 000 грн. Справа полягала у тому, що
підрядник не виконав взяті на себе зобов’язання, а банк відмовлявся
сплатити гарантію. Допоможіть Г. відповісти на питання, чи можна у
судовому порядку змусити банк сплатити гарантію в повному обсязі та
штрафні санкції, якщо він вчасно звернувся до гаранта з належно
оформленими документами?
1415.
Між Н. та Ч. було укладено договір позики, який забезпечений
іпотекою.За якої умови іпотекодержатель Н. має право у будь-який час
протягом строку дії іпотечного договору перевіряти документально і в
натурі наявність, стан, умови збереження та користування предметом
іпотеки?
1416.
Земельна ділянка розміром 2 гектари, що належить на праві
власності С. була передана у заставу, для забезпечення виконання
основного зобов’язання, а саме кредитного договору. У якому випадку
дана земельна ділянка може бути передана за договором оренди В.?
1417.
Г. уклала договір з В. з приводу ремонту даху її будівлі. В
письмовій формі сторони домовились, що 1 жовтня 2020 року В.
відремонтує дах. З метою забезпечення виконання зобов’язання, сторони
в письмовому вигляді закріпили домовленість про завдаток, який Г.
передала В. в розмірі 1000 грн. Однак В. у встановлений строк не
з’явився, а наступного дня злива затопила будинок Г., в результаті чого
м’які меблі і домашній кінотеатр було затоплено. Які правові наслідки
ситуації?
1418.
П. 10 грудня 2020 року отримав на підставі договору позики від К.
30000 грн. На забезпечення виконання договору сторони оформили в
письмову вигляді домовленість про заставу, однією з умов якої було
закріплення переважного перед наступними кредиторами права на
задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна. 12 січня 2021
року П. уклав договір позики з М. під заставу того самого майна. Який
правильний правовий аналіз ситуації?
1419.
Л., місцевий підприємець, пообіцяв своїм колишнім
однокласникам С. та Х. допомогти їм розпочати власну справу і

поручився, що у випадку виникнення фінансових труднощів, завжди їх
виручить. Коли борги бізнесменів-початківців перевищили їх доходи,
вони звернулися до суду, оскільки Л. відмовився розрахуватися з їхніми
кредиторами. Яке рішення має прийняти суд?
1420.
У зв'язку з простроченням виплат за кредитним договором,
укладеним до 2022 року, банк надіслав боржнику вимогу про дострокове
повернення суми кредиту. Оскільки позичальник не зміг повернути всю
суму боргу, банк через рік після вимоги до боржника надіслав
поручителю вимогу про сплату залишку боргу. У договорі поруки було
вказано, що він діє до повного виконання боржником зобов'язання. Як
має діяти у такій ситуації поручитель?
1421.
Повернувшись з достатньою кількістю грошей для купівлі
телевізора, Р., який залишив в якості завдатку 3 000 грн., з’ясував, що у
мікрорайоні, в якому знаходиться магазин, відбуваються планові
ремонтні роботи і до наступного дня буде відімкнена електроенергія.
Оскільки сьогодні ввечері покупець планує виїхати у тривале
відрядження за кордон, Р. вимушений був відмовитися від укладення
договору купівлі-продажу телевізору. Продавці магазину з розумінням
поставилися до ситуації Р., проте відмовлялися повернути завдаток,
мотивуючи це тим, що їхньої вини у неможливості виконання
зобов’язання немає. Чи підлягає завдаток поверненню в такому випадку?
1422.
ФОП П. 10 вересня 2020 року отримав на підставі договору
поставки продукцію від ФОП К. на суму 30000 грн., оскільки оплата
товару була передбачена до 30 жовтня 2020 року, то на забезпечення
виконання договору сторони оформили в письмовому вигляді
домовленість про заставу земельної ділянки, однією з умов якої було
закріплення переважного перед наступними кредиторами права на
задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна. 12 жовтня 2020
року ФОП П. уклав договір позики з М. під заставу того самого майна.
Який правильний правовий аналіз ситуації у разі укладення наступної
застави щодо майна, яке уже знаходиться під заставою?
1423.
Гарант (банк «П») сплатив кредиторові ТОВ «О.» всю суму
заборгованості у розмірі 100 тис грн. В якому розмірі Гарант має право
регресу до боржника ТОВ «С.», якщо сума на яку була видана гарантія
становить 40 тис грн?
1424.
15 квітня 2019 року ТОВ "А." надало позику ТОВ "П." на певний
строк до моменту пред'явлення вимоги про повернення позики. В той же
день було укладено договір поруки. Поручителем виступило ТОВ "В.". 20
березня 2021 року позичальник звернувся до ТОВ "П." з вимогою про
повернення позики. До якого терміну ТОВ "А." може подати позов про
стягнення заборгованості ТОВ "П." за договором позики до поручителя,
оскільки ТОВ "П." не реагувало на вимоги про повернення позики?

1425.
Швейна фабрика, отримавши від ТОВ «П.» тканини не
розрахувалася в передбачені договором строки за їх отримання, все ж
щодо стягнення неустойки заперечує, мотивуючи відсутністю вказаної
умови в укладеному між сторонами договорі поставки. Чи повинна бути
стягнута неустойка і чому?
1426.
І. уклав договір позики з Я., умовами якого передбачено крім
повернення суми боргу із врахуванням встановлено індексу інфляції за
час прострочення також сплату неустойки в розмірі 7 відсотків річних від
простроченої суми. Чи допустима така умова в договорі й чому?
1427.
Л. передав в довірчу власність житлове приміщення – квартиру,
довірчому власнику «А.». Відповідно до умов договору довірчий власник
має право перевіряти наявність, стан, умови збереження та використання
об’єкта довірчої власності. Яка максимально допустима періодичність
перевірок вище зазначеного об’єкта довірчої власності?
1428.
Боржник за кредитним договором Ф. прострочив виконання
основного зобов’язання, що було забезпечено договором про
встановлення довірчої власності, на два дні. Який повинен бути строк
прострочення основного зобов’язання для того щоб довірчий власник
«К.» міг звернути стягнення на об’єкт довірчої власності?
1429.
Для забезпечення яких основних зобов’язань, відповідно до
положень цивільного законодавства, С. може укласти договір про
встановлення довірчої власності та передати довірчому власнику своє
нерухоме майно – будинок?
1430.
Між банком "А." і ПП "Г." був укладений договір кредиту строком
на 5 років. Для забезпечення повернення кредиту та відсотків за
користування кредитом, сторонами було укладено договір застави
складського приміщення, яке належить ПП "Г.". Через два роки ПП "Г."
було ліквідовано і банк "А." звернувся до суду з вимогою про звернення
стягнення на заставлене майно. Чи набув банк "А." право на звернення
стягнення на предмет застави у такому випадку і за яких обставин?
1431.
Між А. та В. було укладено договір позики, відповідно до якого А.
передав В. позику в розмірі 3 тис грн. строком на 3 місяці. Для
забезпечення виконання позичальником зобов’язань за договором було
укладено договір поруки, поручителем якого виступив Г. Позика В.
своєчасно повернута не була і на момент звернення з вимогою кредитора
до поручителя згідно з вимог договору позики нарахована пеня в розмірі
400 грн. та завдано збитків на суму 700 грн. В якому розмірі може бути
заявлено вимогу А до Г., якщо це питання не було обумовлене сторонами
в договорі?

1432.
Вартість туристичної послуги в договорі про надання туристичних
послуг була) визначений з використанням грошового еквівалентну
іноземної валюти - долар США. Оскільки позика не була повернута у
визначений у договорі термін, позикодавець пред'явив позов про її
стягнення. Як суд має визначити розмір стягнення у разі задоволення
позову?
1433.
Кредитне зобов’язання А. забезпечене порукою С. в повному
обсязі. Проте після смерті А., виявилося, що спадкової маси недостатньо
для виконання кредитного зобов'язання його правонаступником В. Хто
зобов'язаний виконати кредитне зобов’язання?
1434.
ПАТ «А.», яке є володільцем свідоцтва на торговельну марку,
довідалося, що ФОП Б. використовує у своїй діяльності позначення,
тотожне цій торговельній марці для таких самих видів товарів. Який захід
цивільно-правової відповідальності за порушення прав на торговельну
марку може бути застосовано до ФОП Б.?
1435.
Дві особи домовились про зарахування однорідних зустрічних
вимог як підставу припинення їхніх взаємних зобов’язань. В якому
випадку як загальне правило ЦК України забороняє проведення такого
зарахування?
1436.
У гарантійному зобов’язанні сторони встановили, що гарантія стає
чинною через три місяці після її видачі гарантом і що гарант може у будьякий момент відкликати її. Через рік після укладення цього зобов’язання,
кредитор передав третій особі право вимоги до гаранта. Яке положення
щодо укладеного зобов’язання відповідає змісту норм ЦК України?
1437.
05.07.2020 Г. розбив мобільний телефон Незгоди та відмовився в
добровільному порядку відшкодувати завдані збитки. 13.08.2020 року
Незгода звернувся до суду із позовом про відшкодування завданих
збитків. З урахуванням яких цін буде визначатися розмір заподіяних
збитків?
1438.
У статті в газеті "В." щодо дотримання прав споживачів у
супермаркетах міста було дослівно відтворене повідомлення,
опубліковане в іншій газеті щодо фактів продажу неякісного товару у
мережі ТОВ "П.". При відтворенні такого повідомлення була зазначена
газета-першоджерело. Якого змісту позовну заяву може подати ТОВ "П."
до автора та редакції газети "В."?
1439.

Яке право має тринадцятирічна О. в цивільних правовідносинах?

1440.
К. було оголошено померлим. Усе його майно успадкував Н. По
спливу якого строку Н. зможе продати успадковану ним земельну
ділянку?:

1441.
П. виїхала на пошуки роботи до Польщі у серпні 2014 року. З того
часу в місці її постійного проживання не було відомостей про місце її
перебування. Через три роки її було оголошено померлою в судовому
порядку. Які правові наслідки оголошення фізичної особи померлою?
1442.
К. пропав безвісти у зв’язку з воєнними діями у 2015 р. Воєнні дії
завершилися у 2021 р. Коли К. в судовому порядку може бути
оголошений померлим?
1443.
Починаючи з червня 2020 р., у місці постійного проживання Р.
немає відомостей про місце його перебування. Коли дружина Р. має
право звернутися до суду про визнання Р. безвісно відсутнім?
1444. А. після оголошення його померлим з’явився за місцем свого
проживання. Його майно було відчужене особі К. за відплатним
договором. За якої умови він може вимагати його повернення?
1445.
Повнолітній Р. вирішив самостійно заснувати господарське
товариство. Яке господарське товариство він НЕ зможе створити?
1446.
Яке право має довіритель С. в результаті вчинення правочину
внаслідок зловмисної домовленості його представника М. з другою
стороною?
1447.
А. та Б. уклали договір позики, при цьому визначили в ньому що
стосовно вимог, які випливають з даного договору застосовується позовні
давність - 1 рік. Протягом якого строку позикодавець може пред’явити
позов про повернення суми позики?
1448.
У якому випадку йдеться про особу, стосовно якої, згідно із
законодавством України, обмежується право на вільний вибір місця
проживання?
1449.
ТОВ «К.» отримало право на використання комп'ютерної програми
на підставі одиничної ліцензії. Згодом ліцензіат дізнався, що ліцензіар
продовжує використовувати цю програму сам і видав ще одну одиничну
ліцензію на її використання ТОВ «Д». Чи є дії ліцензіара правомірними?
1450.
А. подарував житловий будинок Б., після чого Б. продав цей
будинок В., а В. продав його Г. Згодом договір дарування житлового
будинку між А. і Б. визнаний судом недійсним. Який належний спосіб
захисту права власності А.?
1451.
Якщо батьки відкрили на ім’я свого 15-річного сина А. банківський
рахунок і внесли на нього 10 тис. гривень, то яким чином А. зможе
розпоряджатися коштами?

1452. Фізична особа С. (15 років) навчалась у коледжі та отримувала
стипендію. Зібравши певну суму грошових коштів, вона вирішила
укласти договір банківського вкладу. Чи мала право неповнолітня особа
укладати даний договір та розпоряджатися вкладом?
1453.
У якому випадку НЕ є обов’язковим нотаріальне посвідчення
довіреності виданій П.?
1454.
Сусіди К., В. та Р. придбали у спільну часткову власність
сільськогосподарську техніку. Через рік вони вирішили поділити майно.
До яких правових наслідків призведе поділ спільного майна між цими
співвласниками?
1455.
Продюсерське агенство звернулося до провідної юридичної
компанії Чернівців за допомогою щодо визначення строків чинності
суміжних майнових прав на створені ними відеограми. Яку відповідь має
надати юрист?
1456.
Яке право виконавець А. передав виробнику фонограми Б., якщо
виконавець А. під час першої фіксації виконання безпосередньо
дозволить виробнику фонограми Б. її подальше відтворення?
1457.
Раніше невідомий твір письменника 18 сторіччя був знайдений і
опублікований спадкоємцем М. Проте Д. вирішив зробити перевидання
цього твору через п'ять років після першого оприлюднення. Що має
передувати перевиданню твору?
1458.
О. створив винахід у 2015 році, а заявку на винахід подав у 2016
році. Коли сплине строк чинності виключних майнових прав О. на
винахід?
1459.
В. та Г. є поручителями за договором позики, укладеним між А. та
Б., при цьому договір поруки з В. був укладений раніше ніж з Г. Хто є
боржником перед кредитором А. у разі порушення Б. договору позики?
1460.
Якщо Я. використовує чужу земельну ділянку для вирощування с/г
культур на підставі договору емфітевзису, то що з нижче переліченого
належить до його обов’язків?
1461.
П. виступив майновим поручителем. Визначте правове становище
майнового поручителя?
1462.
Картину Л. "Несподівана зустріч" купив С. Через рік Л. звернувся
до С. з проханням надати йому можливість зняти копію з картини. Однак
останній в проханні відмовив і продав картину за ціною, яка значно
перевищує попередню. Л., присутній на аукціоні, вимагав від С. сплатити
належну йому частку від продажної ціни картини. Чи правомірне

прохання Л. про надання йому власником картини С. можливості зняти з
неї копію, і якщо так, як називається таке право? Чи мав право Л.
вимагати від продавця написаної ним картини винагороди після її
перепродажу?
1463.
С. звернувся до суду з позовом до Ч. про захист її права на курсову
роботу. В процесі розгляду справи встановлено тотожність обох курсових
робіт, які при перевірці були повернені викладачем на повторне
виконання як такі, що не мають самостійного характеру і є плагіатом.
Курсова робота позивачки надійшла поштою 10.10.20 року з Львівської
області, робота Ч. – жителя Харкова, подана 15.10.20 року. 17 жовтня
обидві роботи були передані на перевірку та рецензування. Літературна
експертиза дала висновок, що обидві роботи списані з одного
навчального посібника, виконані незалежно одна от одної і містять
незначні тотожні відхилення від тексту першоджерела. Визначте, що є
об’єктом авторського права?
1464.
Якщо 15-річний В. весь свій заробіток витрачає на гральні
автомати, то з якою заявою батьки В. мають право звернутися до суду?
1465.
У 2020 році П. та В. заснували ТОВ «Арсенал». У статуті
товариства відсутні відомості щодо строку, на який засноване
господарське товариство, але передбачені умови вступу в товариство та
умови на яких учасник зобов’язаний купити частку у статутному капіталі,
а також обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників. Що в
даному випадку не відповідає чинному законодавству?
1466.
23.08.2013 року скрипалем К. було вперше здійснено виконання
музичного твору, 23.08 2019 року він загинув. Який останній день
чинності майнових суміжних прав на зазначене виконання?
1467.
В договорі поруки сторони домовилися про субсидіарну
відповідальність поручителя, а також про те, що поручитель відповідає
перед кредитором в частині сплати ним основного боргу та сплати
процентів за цим боргом, та не відповідає в частині сплати неустойки та
відшкодування збитків. За послугу поручителя встановлювалась плата.
Яке положення відповідає змісту норм ЦКУ?
1468.
За договором завдатку боржник передав кредитору трактор.
Умови зобов’язання про завдаток було порушено боржником, натомість
особливостей відповідальності сторін у договорі не визначено. Яке
положення щодо укладеного договору відповідає змісту норм ЦК
України?
1469.
Два ТОВ об’єдналися, створивши нове товариство. Одне з них
мало невиконані договірні зобов’язання, а інше – не виконані

зобов’язання про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю.
подальша доля даних зобов’язань?

Яка

1470.
С. у 2020 р., перебуваючи у морському круїзі, пропала безвісти. За
даними ЗМІ корабель потрапив у шторм. По спливу якого часу її чоловік
може звернутися до суду про оголошення С. померлою?
1471.
К. є учасником ТОВ «П.». Коли 15.07.2019 року К. продав свою
частку у ТОВ третій особі – Д., тоді 23.07.2019 року Ж. (котрий також є
учасником ТОВ), дізнався, що було порушено його переважне право на
придбання частки К. і вирішив звернутися до суду. Який вид позовної
давності встановлюється для даної категорії справ?
1472.
Б. під час ремонтних робіт у будинку С. виявив скарб. Хто набуде
права власності на скарб?
1473.
Власник земельної ділянки Б. у 2018 р. уклав договір емфітевзису з
К. У 2021р. К. продав своє право користування земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб сусіду Г., а власнику Б. було сплачено 5%
від ціни продажу (вартості права). Як називається право Б. на одержання
відсотків від ціни продажу права користування земельною ділянкою?
1474.
Працівник П. повідомив свого роботодавця про створення ним
промислового зразка. Якщо протягом чотирьох місяців з дня одержання
такого повідомлення роботодавець НЕ подасть заявки на реєстрацію
промислового зразка, то яка юридична доля останнього?
1475. З. виступив поручителем В. за договором позики. Що поручитель З.
може вимагати внаслідок виконання ним зобов’язання, забезпеченого
порукою, якщо боржник В. не повідомив його про виконання ним свого
обов’язку?
1476.
Особа П. успадкував від своєї матері будинок, який вирішив
продати. 12 травня 2021 року від уклав попередній договір купівліпродажу будинку із особою С. Договір було укладено у письмовій формі
та посвідчено нотаріусом. Сторони визначили у попередньому договорі
предмет договору купівлі-продажу та ціну. Також сторони зазначили, що
основний договір вони укладуть по спливу двох місяців з моменту
підписання попереднього договору. По спливу двох місяців основний
договір купівлі-продажу так і не було укладено, у С.(покупця) виникли
фінансові труднощі, а П.(продавець) поїхав на 5 місяців за кордон. Чи
повинні сторони укласти основний договір відповідно до умов
попереднього договору?
1477.
12.04.2016 року між Г. та С. було укладено договір купівлі-продажу
автомобіля Mercedes-Benz. На виконання домовленостей, передбачених
договором Г., у якості оплати за автомобіль, передав С. 21 000 доларів

США. В цей же день вони звернулись до нотаріуса для посвідчення
укладеного між ними договору купівлі-продажу, але нотаріально
посвідчити його виявилося неможливим оскільки необхідно було
провести оцінку вартості автомобіля. Проте, з того моменту і до цього
часу, С. без поважних на те причин ухиляється від явки до нотаріуса та
переоформлення автомобіля, хоча жодних обмежень для цього немає. Г.
зазначає, що з моменту передачі автомобіля він добровільно, відкрито,
безперервно володіє ним та користується. Г. звернувся до суду. Як
вирішити дану ситуацію?
1478.
Ж. з 2011 року разом із своєю сім`єю проживав у будинку свого
друга С. В цьому будинку знаходилися його та сім`ї особисті речі: меблі,
побутова техніка тощо. С. у 2021 році звернувся до суду з позовом про
виселення Ж. із сім´єю із власного будинку. 15 червня 2021 року Ж.
виселився із будинку, проте в будинку залишилися належні йому речі.
Невдовзі Ж. звертався з усною та письмовою вимогами до С. повернути
його майно, однак такі вимоги були проігноровані. Із яким позовом Ж.
може звернутися до суду, щоб повернути своє майно?
1479.
Влітку 2013 року син М. звернувся до своєї матері Г. з пропозицією
укласти договір довічного утримання, за умовами якого він буде надавати
їй послуги по утриманню, а вона передасть синові свій будинок. Оскільки
матір на той час хворіла, отримувала мінімальну заробітну плату,
потребувала сторонньої допомоги, вона погодилась на таку пропозицію.
Влітку 2021 року Г. звернулася до нотаріуса з питанням про розірвання
договору довічного утримання, проте їй пояснили, що на теперішній час
вона не може розірвати договір, оскільки збіг вже час для цього, окрім
цього у 2013 році було укладено саме договір дарування, а не договір
довічного утримання. Г. звернулася до суду з позовом про визнання
договору дарування недійсним, так як його було вчинено під впливом
помилки. За яких умов позов може бути задоволений?
1480.
11 квітня 2015 року громадянин С. уклав договір страхування
життя. Відповідно до договору у випадку смерті С. страховик
зобов´язується здійснити страхову виплату громадянці К., що являється
його хорошою знайомою. У березні 2022 році С. помер. Спадкоємцями С.
є його діти: син та донька. У квітні діти С. звернулися до страхової
компанії, щоб дізнатися, який розмір страхової виплати їм належить та
коли вони зможуть її отримати. Проте у страховій компанії їм пояснили,
що вся сума страхової виплати належить К. Тому діти С. звернулися до
суду, вважаючи, що страхова виплата за договором страхування життя
входить до складу спадкового майна, а тому вони мають право її
успадкувати як спадкоємці першої черги. Яке рішення має прийняти суд?
1481.
Особа С. 14 травня 2018 року уклала договір банківського вкладу.
Одним із пунктів договору було передбачено, що у випадку її смерті уся

сума грошового вкладу – 10 тисяч доларів перейде до її сестри – К. У
жовтні 2020 року С. склала заповіт, у якому зазначила, що усе майно, що
належить їй на праві власності після її смерті переходить до онука. У
травні 2021 року С. померла. По спливу шести місяців усе майно
успадкував онук в тому числі і кошти з депозитного рахунку. В свою
чергу К. звернулася до суду, так як вважає, що кошти повинні належати
їй. Яке рішення повинен прийняти суд?
1482.
М. за станом здоров’я потребує постійного стороннього догляду та
допомоги, з родичами відносини не підтримує, а тому З. підтримувала її
та надавала грошові кошти на лікування та їжу. У 2020 році М. та З.
уклали договір купівлі-продажу квартири за ціною 10 тисяч доларів, хоча
ринкова її вартість в межах тридцяти тисяч доларів. Проте оскільки М.
необхідні були кошти на лікування, то вона погодилася і на таку ціну. По
спливу одного року М. звернулася до суду із позовом про визнання
договору купівлі-продажу квартири недійсним. Чи є підстави для
визнання укладеного договору дарування недійсним?
1483.
У серпні 2019 року громадянка Д. уклала заповіт на користь свого
сина М. Текст заповіту був складений заздалегідь секретарем сільської
ради, який перед цим в усному порядку з´ясував волю заповідачки. У
зв'язку із хворобою заповідачки та неможливістю підписати власноруч
заповіт, за її дорученням заповіт був посвідчений при двох свідках,
особу і дієздатність яких перевірено посадовою особою, яка вчиняла
цю нотаріальну дію – секретарем сільської ради. Після смерті Д. її
дочка звернулася до суду, оскільки вважає, що заповіт складено із
порушенням процедури, оскільки його зміст не міг бути складеним
секретарем, а тому є недійсним. Яке рішення має прийняти суд?
1484.
К. звернулася у грудні 2021 року до ТОВ «Т», щоб замовити у них
кухонну стінку. Сторони узгодили дизайн, розміри, ціну та строки
виконання замовлення. Через два місяці замовлення було готове, проте
під час встановлення кухонної стінки К. помітила, що на одній із
поверхні шухляди є подряпина, а тому звернулася до ТОВ «Т» з вимогою
про розірвання договору, повернення сплачених коштів та відшкодування
моральної шкоди, оскільки вважає що це є істотними відступами від умов
договору. Чи підлягають вимоги К. задоволенню?
1485.
К. 38 років, у 2019 році йому було встановлено 1 групу інвалідності,
так як він має серйозні розлади здоров´я, а саме не може самостійно
пересуватися, а лише на колясці. На протязі останнього року К. також
став більш нервовим та почав менше спілкуватися із друзями. Його
сусідка П., що періодично надає йому допомогу у побуті, вирішила, що
вона може звернутися до суду із заявою про визнання К. недієздатним та
призначення її опікуном. Визначте чи є підстави для задоволення заяви
П.?

1486.
19 березня С. побачила біля свого дому собаку – породи такса. За
зовнішнім виглядом собаки було помітно, що вона має власника, але
напевно загубилася. С. забрала собаку до себе додому, а на наступний
день побачила оголошення, що собаку шукають її власники та
пропонують тому, хто знайде собаку винагороду у розмірі 1000 гривень.
С. зателефонувала за вказаним номером телефону і сказала, що поверне
собаку, якщо їй виплатять винагороду у розмірі 2000 грн., оскільки особа,
яка знайшла загублену річ, має право вимагати від її власника винагороду
за знахідку в розмірі до двадцяти відсотків вартості речі, а середня
вартість такої собаки 11 000 грн. Окрім цього С. вимагала відшкодування
коштів на корм у розмірі 150 грн. (чек наявний). Яка сума коштів буде
виплачена С.?
1487.
29-річний Н. страждає на психічні розлади та з 2017 року має статус
недієздатної особи. Опікуном Н. є його мати – З.. Перебуваючи у стані
агресії Н. побив свого сусіда – М., останній протягом тижня перебував на
лікуванні. Загальна сума витрат на лікування становить – 11200 гривень.
Після лікування М. звернувся до З. з вимогою про відшкодування
понесених витрат, проте З. заявила, що вона власних коштів немає, так як
не працює, бо доглядає за сином, майна іншого в неї також немає,
оскільки будинок, в якому вони проживають, старий автомобіль - це
власність її сина. А основним джерелом доходів є пенсія її сина по
інвалідності. Визначте хто в даному випадку буде відшкодовувати
збитки?
1488.
Л. подарував своєму племіннику Г. картину, яку він отримав від
свого батька та яка дорога йому як пам'ять про батька. Картина належить
до періоду ранньої творчості відомої художниці та за оцінками експертів
вартує понад 150000 тисяч гривень. По спливу одного місяця Л.
випадково дізнався, що картина не вписувалася в інтер´єр будинку Г.,
тому він викинув її на горище. Л. звернувся до племінника з вимогою про
повернення картини та розірвання договору дарування, на що отримав
негативну відповідь. Г. вважає, що картина вже є його власністю, а тому
він вправі робити з нею все що заманеться. Л. звернувся до суду з
позовом про розірвання договору дарування картини. Визначте чи є
підстави для задоволення його позову?
1489.
У 2021 році на екрани вийшов художній фільм «Останній подвиг»,
що базується на реальних подіях. У фільмі було використано ім´я Т. Г. та
її чоловіка Т. Д. (який на дату виходу фільму вже помер), як головних
героїв. Окрім цього у фільмі змальовано окремі біографічні моменти із їх
життя. Т. Г. стверджує, що вона не надавала дозволу на використання їх
імен. Т. Г. звернулася до суду із позовом в якому просить припинити
порушення її прав на використання її імені та імені її чоловіка шляхом
видалення сцен із серіалу, в яких протиправно використано ці імена без її
згоди, та відшкодувати моральну шкоду. Визначте яке рішення може
прийняти суд?

1490.
О. вирішила придбати в автоматі дві пачки горішків. Підійшовши
до автомата вона ознайомилася із інструкцією – які дії потрібно вчинити,
щоб придбати необхідний для неї товар. Вчинивши ряд дій в тому числі
внісши готівку у сумі 100 гривень, товару вона так і не змогла отримати
як і повернути коштів. О. зателефонувала за номером, який вказаний на
автоматі, проте їй повідомили, що вони нічого зробити не можуть,
оскільки стався технічний збій у роботі автомата, тому ні горішків та
коштів їй не буде повернуто, оскільки вони не можуть нести
відповідальність за дії автомата. Визначте чи були порушені права
покупця у цьому випадку?
1491.
Між С. та Р. було укладено договір оренди нежитлового
приміщення, площею 100 кв.м. строком на два роки. По спливу двох
місяців Р. зрозумів, що дана площа для нього завелика, а тому вирішив
частину приміщення здати у піднайм своєму другові. В договорі оренди
між С. та Р. умова про піднайм була відсутня. Про укладення договору
піднайму Р. первісного орендаря не повідомляв, оскільки вважав, що він
вправі сам вирішувати це питання. С. дізнався про піднайм та звернувся
до Р. із вимогою про розірвання договору оренди. Р. вважає, що вимога є
неправомірною. Визначте, чи підлягає договір оренди розірванню.
1492.
С. вже протягом трьох років орендує квартиру у В. У квітні 2022
року вона попередила В. про те, що протягом трьох тижнів в травні з нею
у квартирі буде проживати її сестра. В. не заперечувала. В кінці травня
2022 року С. передала орендну плату у розмірі 4,500 тисяч грн., як
сплачувала у попередні місяці, проте В. заявила, що орендна плата
повинна бути більшою, оскільки протягом трьох тижнів з нею у квартирі
проживала її сестра, тому С. ще повинна доплатити 1800 грн. Визначте чи
правомірні вимоги В.?
1493.
М. та П. уклали договір ренти, за яким виплата ренти
здійснюється протягом 5 років. Через рік М. (платник ренти) продав
нежитлове приміщення, яке було предметом договору ренти К. Які
настають наслідки у разі укладення такого договору купівлі-продажу?
1494.
За ліцензійним договором громадянин Б. (ліцензіар) надав
Приватному акціонерному товариству (ліцензіату) дозвіл на
використання винаходу. Умовами зазначеного договору передбачено, що
протягом строку його дії ліцензіар не має права використовувати винахід
у сфері, що обмежена ліцензією, та видавати іншим особам ліцензії на
використання винаходу в зазначеній сфері. Визначте вид ліцензії за
даним договором.
1495.
К (відчужувач) та М (набувач) уклали спадковий договір, який було
нотаріально посвідчено та внесено до Спадкового реєстру. З якого

моменту у М (набувача) виникає право власності на майно К
(відчужувача)?
1496.
Громадянином А. за договором роздрібної купівлі-продажу був
придбаний певний товар у кредит. Покупець прострочив оплату товару.
Як у ЦК вирішено питання про сплату ним процентів на прострочену
суму?
1497.
ТОВ направило пропозицію про укласти договір ФОП із
вказівкою кінцевої дати для відповіді. Відповідь надійшла з запізненням
два дні. Яким чином у ЦКУ врегульовано питання щодо укладення
договору за такою пропозицією?
1498.
Між М. та Л. було укладено договір, за умовами якого підрядник
зобов’язався протягом місяця з дня його укладення виконати будівельні
роботи. Замовник М. сплатив підряднику Л. передплату та надав кошти
для закупівлі матеріалів. Будівельні роботи були виконані неякісно попри
якість матеріалів та обладнання. Що НЕ може вимагати М. від Л.
внаслідок порушення договору?
1499.
А. уклав з банком договір банківського вкладу строком на 1 рік.
Договором не було встановлено розмір процентів, які банк зобов’язаний
виплачувати А. Які правові наслідки настають у такому випадку?
1500.
Будучи співвласником нерухомого майна, А. вирішив продати свою
частку в праві спільної часткової власності. При цьому він не повідомив
інших співвласників про таке відчуження і продав частку третій особі.
Протягом якого строку будь-який інший співвласник має право
пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків
покупця в результаті порушення переважного права на купівлю частки?
1501.
Дружина та чоловік одночасно загинули внаслідок ДТП. Як
відкривається спадщина, якщо протягом однієї доби померли особи, які
могли б спадкувати одна після одної?
1502.
До банку одночасно надійшло кілька розрахункових документів, на
підставі яких банком здійснюється списання грошових коштів з рахунку
клієнта. Які з цих документів є підставою для списання грошових коштів
у першу чергу?
1503.
П., власник земельної ділянки, в 2017 році уклав договір оренди
землі з С. 31 грудня 2024 року. Орендар, відповідно до умов договору,
мав сплачувати визначену орендну плату до 20 грудня кожного року,
поки діє договір оренди. Однак, незважаючи на це, орендар досі не
сплатив обіцяні й прописані у договорі суми. П. неодноразово звертався
до С. з вимогами сплатити заборгованість з орендної плати за землю. Та
все було марним. Яке рішення ситуації є вірним?

