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Методичні рекомендації 

 

1. Визначення варіанту 

Здобувач вищої освіти виконує варіант завдання для самостійної та 

індивідуальної роботи, номер якого визначається за допомогою Таблиці 1 

відповідно до порядкового номеру здобувача вищої освіти у журналі обліку 

успішності навчальної групи. 

Здобувачі вищої освіти можуть змінити завдання за погодженням із 

викладачем. 

 

Таблиця 1 

Порядок визначення варіанту завдання  

для самостійної та індивідуальної роботи 

 

Порядковий номер здобувача вищої 

освіти у журналі обліку успішності 

навчальної групи 

Номер варіанту 

1 або 2 1 

3 або 4 2 

5 або 6 3 

7 або 8 4 

9 або 10 5 

11 або 12 6 

13 або 14 7 

15 або 16 8 

17 або 18 9 

19 або 20 10 

21 або 22 11 

23 або 24 12 

25 або 26 13 

27 або 28 14 

29 або 30 15 

31 або 32 16 

33 або 34 17 

 

2. Вимоги щодо виконання завдань 

 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та 

подається у вигляді єдиної письмової роботи (далі – письмова робота), 

виконаної засобами комп’ютерної техніки або рукописними способом. 

При виконанні письмової роботи засобами комп’ютерної техніки слід 

дотримуватися наступних вимог щодо форматування тексту: шрифт Times New 

Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту по 
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ширині; розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм; 

абзацні відступи – 1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. Номер сторінки проставляється 

у верхньому правому куті аркуша. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (Додаток 1), друга – Зміст 

роботи (додаток 2) 

 

2.2. Перше завдання – Характеристика процесуальної дії та 

складання відповідних зразків документів 

Необхідно: 

1) самостійно та індивідуально підготувати вичерпну правову 

характеристику процесуальної дії, зокрема, вказати норми матеріального права, 

які підлягають застосуванню суддею; визначити порядок вчинення відповідної 

процесуальної дії, її особливості, специфічні вимоги законодавства до вчинення 

відповідної нотаріальної дії; 

2) самостійно та індивідуально скласти проект процесуального 

документу, який складається за результатами вчинення відповідної 

процесуальної дії. 

 

2.2. Друге завдання – Вирішення задачі 

Основні вимоги:  

1) вирішення задачі має бути повним, правильним, аргументованим, 

послідовним та логічно викладеним; 

2) аргументація вирішення задачі має супроводжуватися посиланнями на 

відповідні положення чинних нормативно-правових актів, а у разі необхідності 

– і судової практики. 

 

Додаткові завдання (можуть вплинути на нарахування додаткових 

балів):  

1) введення до умов задачі додаткових умов (зміна існуючих) і вирішення 

задачі із зміненими умовами; 

2) здійснення аналізу правозастосовчої, у тому числі судової практики, з 

приводу відносин, відображених у задачі. 
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ВАРІАНТИ  

завдань для індивідуальної та самостійної роботи 

з навчальної дисципліни «Практикум зі складання цивільно-

процесуальних документів» 

 

Варіант 1. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію – підготовка цивільної справи до 

судового розгляду в. Додайте зразок документа. 

2. Вирішіть задачу. 

Районний суд розглянув цивільну справу за позовом Петрова до ВАТ 

“Автолюбитель” про поновлення на роботі, стягнення зарплати та 

відшкодування моральної шкоди. Рішенням суду від 24.06.2010 р. позов 

задоволено в повному обсязі. Голова правління ВАТ 23.07.2010 р. подав 

апеляційну скаргу на рішення суду, одночасно просив поновити строк на 

апеляційне оскарження рішення суду, посилаючись на те, що суд після 

розгляду справи ухвалив лише вступну та резолютивну частини, а повний текст 

судового рішення їм не направив. 

 Складіть відповідний процесуальний документ за клопотанням 

відповідача. 

 

Варіант 2. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію – оскарження судового рішення без 

заявлення клопотання про поновлення строку. Додайте зразок документа. 

2. Вирішіть задачу. 

 Районний суд розглянув цивільну справу за позовом Тимченка до 

Ларіонова про стягнення суми за договором позики та відшкодування 

моральної шкоди. Рішенням суду від 23.06.2012 р. позов задоволений в 

повному обсязі. В апеляційній скарзі представник відповідача Кравченко 

просить рішення суду скасувати і відмовити в позові, посилаючись на те, що 

відповідач борг віддав, а права на відшкодування моральної шкоди в 

договірних правовідносинах позивач не має, оскільки це не було обумовлено 

договором. Однак не надав копію апеляційної скарги позивачу та склав скаргу 

російською, а не державною мовою.  Чи є підстави для залишення апеляційної 

скарги без руху? Складіть ухвалу суду. 

 

Варіант 3. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію –  залишення апеляційної скарги без 

руху. 

2. Вирішіть задачу. 

Шапоренко звернувся до акціонерної компанії “Харківобленерго” із позовом 

про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного 

прогулу, відшкодування моральної шкоди, третьою особою просить залучити 

голову правління АК “Харківобленерго” Хомутова. 

 Позивач зазначав, що з 06.03.2009 р. за строковим трудовим договором, який 

декілька разів переукладався, працював у відповідача, а 05.12.2011 р. був 
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незаконно звільнений з посади контролера з контролю та обліку електроенергії 

2 категорії за п.2 ст. 36 КЗпП України у зв’язку із закінченням строку договору. 

На його думку, мало місце порушення трудового законодавства, оскільки його 

не попереджали про звільнення, з ним не провели розрахунку при звільненні. 

Шапоренко вважає, що строковий трудовий договір з ним був продовжений на 

невизначений строк. 

Рішенням Харківського районного суду Харківської обл. від 16.12.2011 р. 

суд поновив Шапоренку пропущений строк на подачу позовної заяви, однак у 

задоволенні позову відмовив. Суд виходив з того, що його звільнення відбулося 

відповідно до вимог КЗпП України, оскільки закінчився строк дії строкового 

трудового договору, ознайомитися з наказом про звільнення та одержати 

трудову книжку позивач відмовився, розрахунок при звільненні з ним був 

проведений.  В апеляційній скарзі Шапоренка ставиться питання про 

скасування рішення суду та постановлення нового рішення про повне 

задоволення позову через неповноту з’ясування судом обставин по справі, що 

мають значення для її вирішення, недоведеність обставин, які суд вважав 

встановленими, та неправильне застосування норм матеріального права, 

порушення норм процесуального права. При цьому вказується, що районний 

суд не взяв до уваги те, що, хоча він і був прийнятий на роботу за його заявою 

на певний строк, однак після його закінчення трудові відносини 

продовжувалися, такий строковий договір декілька разів переукладався на 

підставі його заяв, які він писав вимушено, а це значить, що з ним уклали 

трудовий договір на невизначений строк. Розрахунок при звільненні з ним 

своєчасно не провели, трудову книжку не видали.  Яке судове рішення повинен 

прийняти апеляційний суд? Складіть відповідний процесуальний документ 
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Варіант 4. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію –  ухвалення, проголошення та 

набрання чинності судового рішення апеляційного суду. 

2. Вирішіть задачу. 

 Семененко звернувся до суду із заявою про встановлення юридичного факту 

нещасного випадку на виробництві, у якості заінтересованої особи зазначено 

Управління Державної служби охорони при УМВС України в Харківській обл. 

В обґрунтування своїх вимог заявник посилався на те, що працював у відділі 

ДСО начальником команди службового собаківництва. При виконанні 

трудових обов’язків 18.12.2005 р. трапився нещасний випадок, унаслідок чого 

Семененко зазнав каліцтва. Однак управління акт за формою Н-1 не склало і не 

визнає за ним право на відшкодування шкоди. Позов про відшкодування шкоди 

судом виділений в окреме провадження, розгляд зупинений до вирішення цієї 

справи. 

 Рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 26.05.2007 р. 

установлений факт, що 18.12.2005 р., приблизно о 15 год., Семененко при 

виконанні трудових обов’язків начальника службового собаківництва відділу 

ДСО в результаті несправності поворотного механізму котла одержав термічні 

опіки їжею для собак (кипляча каша з м’ясом і овочами) передньої поверхні 

грудної клітки, верхніх і нижніх кінцівок 2-3 АБ ступеню, загальною площею 

10 % поверхні тіла. 

В апеляційній скарзі начальника Управління ДСО при УМВС України в 

Харківській обл. ставиться питання про скасування рішення суду та 

постановлення нового рішення про відмову в задоволенні вимог Семененка 

через неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи, 

недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд вважав 

встановленими, та порушення судом норм матеріального і процесуального 

права. При цьому апелянт посилається на те, що суд повинен був розглянути 

справу в порядку розгляду трудових спорів, відповідно до яких Семененко 

пропустив строк позовної давності і судом він не поновлений, допитаним 

свідкам щодо обставин нещасного випадку суд дав неналежну оцінку, оскільки 

їх показання суперечать фактичним обставинам. 

 Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд? Складіть відповідний 

процесуальний документ. 

 

Варіант 5. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію –  порядок та строк касаційного 

оскарження. 

2. Вирішіть задачу. 
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 Чернявська звернулася до суду з позовом про розірвання шлюбу з 

Чернявським. Київський районний суд м. Харкова рішенням від 23.09.2011 р. 

позов задовольнив у відсутності відповідача. Чернявський, дізнавшись про це 

рішення, 25.07.2012 р. подав до Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ касаційну скаргу, одночасно просив 

поновити строк на оскарження рішення суду.  Суддя Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалою від 

02.08.2012 р. відмовив у відкритті касаційного провадження у справі, не 

розглядаючи питання про поновлення пропущеного процесуального строку.  Чи 

правильні дії судді? Складіть відповідну ухвалу 

 

Варіант 6. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію –  процедура попереднього розгляду 

справи судом касаційної інстанції 

2. Вирішіть задачу. 

У квітні 2011 р. Панченко звернувся до суду із позовом про стягнення з 

Самсонова суми боргу за договором позики та понесених збитків. В 

обґрунтування свого позову вказував, що 23.06.2010 р. згідно з договором 

позичив відповідачу 55899 грн на строк до 31.07.2010 р. Однак у зазначений 

строк відповідач борг не повернув, хоча визнає його, але відмовляється 

повертати.  Рішенням Фрунзенського районного суду м. Харкова від 28.09.2011 

р., залишеним без зміни ухвалою апеляційного суду Харківської обл. від 

12.11.2011 р., позов задоволений.  У касаційній скарзі Самсонов просить 

ухвалені судові рішення скасувати і відмовити в позові, вказуючи, що суди не 

дали належної оцінки його показанням, а також показанням свідків про те, що 

договір позики фактично не укладався, договір носив формальний характер, 

оскільки між сторонами була наявна комерційна угода про спільне заняття 

бізнесом.  Одночасно з цим Самсонов додав до касаційної скарги позовну 

вимогу про визнання договору позики недійсним і просив Вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ її 

розглянути, а також додатково допитати свідків на підтвердження його доводів. 

 Які дії суду касаційної інстанції? Складіть відповідне судове рішення. 
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Варіант 7. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію –  процедура розгляду касаційної 

скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного 

розгляду справи 

2. Вирішіть задачу. 

У листопаді 2011 р. Козлова звернулася до Ленінського районного суду 

м. Харкова з позовом до Олійник про повернення подвійної суми завдатку, 

посилаючись на те, що 27.10.2010 р. укладено угоду про завдаток, згідно з якою 

вона передала відповідачці 5500 грн у рахунок виконання передбаченого 

договору купівлі-продажу квартири. Олійник відмовилась укладати договір, 

отже, Козлова просила позов задовольнити.  Рішенням Ленінського районного 

суду м. Харкова від 24.05.2012 р. позов задоволено. Рішенням апеляційного 

суду Харківської обл. від 12.06.2012 р. рішення районного суду скасоване, у 

задоволенні позову Козловій відмовлено.  У касаційній скарзі Козлова просить 

скасувати рішення суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення 

районного суду, посилаючись на порушення судом норм матеріального та 

процесуального права.  При розгляді судом касаційної інстанції касаційної 

скарги Козлова звернулася до суду із заявою про відмову від позову.  Які дії 

суду касаційної інстанції? Складіть ухвалу суду. 

 

Варіант 8. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію підстави перегляду судових рішень 

у касаційному порядку  . 

2. Вирішіть задачу. 

У листопаді 2011 р. Коваленко звернувся до суду з позовом до ВАТ “Цукровий 

завод” про відшкодування матеріальної шкоди. Позивач посилався на те, що 

11.12.2010 р. під час виконання трудових обов’язків із ним трапився нещасний 

випадок на виробництві, унаслідок чого він став інвалідом третьої групи і 

втратив професійну працездатність на 45 %. За невиконання ним вимог з 

охорони праці рішенням правління ВАТ від 10.10.2011 р., розмір одноразової 

допомоги йому зменшено на 20 %. Коваленко вважає зменшення розміру 

одноразової допомоги неправомірним. 

Рішенням Краснокутського районного суду Харківської обл. від 25.03.2012 р. 

позов задоволено. Ухвалою апеляційного суду Харківської обл. від 14.06.2012 

р. рішення суду скасоване та ухвалене нове рішення, яким позов задоволено 

частково. Суд апеляційної інстанції виходив із того, що суд ухвалив рішення на 

підставі неповно з’ясованих обставинах справи, оскільки не запропонував 

позивачу надати додаткові докази відсутності його вини в порушенні правил 

охорони праці та не призначив відповідної експертизи. Оскільки ці докази 

районним судом не досліджувалися, то апеляційний суд їх витребував та 

ухвалив вказане рішення. 

Позивач Коваленко подав касаційну скаргу на ухвалу суду апеляційної 

інстанції. 

Яке судове рішення повинен прийняти суд касаційної інстанції? Складіть 

відповідну ухвалу. 
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Варіант 9. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію  –  підготовка справи до розгляду у 

Верховному Суді України 

2. Вирішіть задачу. 

Рішенням районного суду від 24.04.2010 р., залишеним без змін ухвалою 

апеляційного суду від 23.06.2010 р. та ухвалою Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25.02.2012 р., 

відмовлено Травкіну в задоволенні позову до Білоглазової про захист честі, 

гідності та відшкодування моральної шкоди. Відмовляючи в задоволенні 

позову, суди виходили з того, що висловлення Білоглазовою відомостей про 

Травкіна, на переконання якого такі відомості недостовірні, при розгляді іншої 

цивільної справи про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним 

не є поширенням недостовірної інформації, оскільки вона давала свої показання 

суду в порядку, встановленому ЦПК України.  Травкін 27.06.2012 р. звернувся 

до Верховного Суду України зі скаргою у зв’язку з винятковими обставинами, 

посилаючись на те, що іншим рішенням від 28.05.2012 р. суд касаційної 

інстанції задовольнив аналогічний позов Рикова, посилаючись на те, що 

відомості, висловлені при розгляді іншої цивільної справи, є поширенням 

інформації, якщо вони не були предметом дослідження та оцінки в судовому 

рішенні.  Складіть ухвалу суду про допуск скарги до провадження у зв’язку з 

винятковими обставинами та витребування справи. 

 

Варіант 10. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію = судові рішення можуть бути 

переглянуті Верховним Судом України та з яких підстав? 

2. Вирішіть задачу. 

При наданні документів громадянином Волошиним для засвідчення копії До 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ (далі – Суду) надійшла заява відповідача Жуйкова Д.І. про перегляд 

ухвали Суду від 23.12.2010 р. про відмову у відкритті касаційного провадження 

з підстав неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих 

самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом 

судових рішень у подібних правовідносинах. На підтвердження своїх доводів 

заявник долучив до заяви ухвалу Суду від 04.11.2010 р., якою відкрито 

провадження у справі за позовом публічного акціонерного товариства 

“Кредитпромбанк” до Дробот Л.А. про стягнення заборгованості за кредитним 

договором. 

Згідно зі ст. 355 ЦПК України заява про перегляд судових рішень у цивільних 

справах може бути подана виключно з підстав: неоднакового застосування 

судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального 

права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних 

правовідносинах. Складіть відповідну ухвалу Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Додаткове питання 
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 Чи підлягає перегляду Верховним Судом України вказана ухвала суду 

касаційної інстанції про відмову у відкритті касаційного провадження? 

 

Варіант 11. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію –  задоволення вимог заяви про 

перегляд судового рішення Верховним Судом України. 

2. Вирішіть задачу. 

 До Веховного Суду України із заявою про перегляд рішення суду касаційної 

інстанції звернулося ПАТ “Всеукраїнський Акціонерний Банк”. Товариство 

просить скасувати ніде не зазначену ухвалу касаційного суду, посилаючись на 

неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм 

матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у 

подібних правовідносинах. Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення 

представника ПАТ “Всеукраїнський Акціонерний Банк” Кренець О.С. на 

підтримання заяви, перевіривши наведені заявником доводи, Верховний Суд 

України дійшов висновку, що заява підлягає задоволенню. Ухвалюючи рішення 

про задоволення позову, апеляційний суд, з висновками якого погодився суд 

касаційної інстанції, виходив із того, що передбачена п. 5.1.3 укладеного 

сторонами кредитного договору можливість зміни за ініціативи банку розміру 

відсотків за користування кредитом є несправедливою щодо позичальника як 

споживача фінансової послуги і суперечить ст. 11 та 18 Закону України “Про 

захист прав споживачів”. Крім того, відповідно до ст. 10561  Цивільного 

кодексу України (далі – ЦК України), яка, на думку апеляційного суду, має 

зворотну дію в часі, умова договору щодо права банку змінювати розмір 

процентів за користування кредитом в односторонньому порядку є нікчемною. 

Однак із висновком суду про зворотну дію в часі ст. 10561 ЦК України 

погодитися не можна. Відповідно до ч. 1 ст. 58 Конституції України та ст. 5 ЦК 

України акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з 

дня набрання ним чинності, і не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли 

вони пом’якшують або скасовують цивільну відповідальність особи. ЦК 

України доповнено ст. 10561, яка встановлює заборону банку змінювати розмір 

відсотків за користування кредитом в односторонньому порядку, зафіксовано 

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та 

кредитного договору в односторонньому порядку” від 12.12.2008 р., який 

набрав чинності 10.01.2009 р. Цей Закон не скасовує і не пом’якшує цивільної 

відповідальності особи, а отже, не має зворотної дії в часі. Саме такого 

висновку дійшов суд касаційної інстанції у справі № 6-36681св10, на рішення в 

якій як на приклад неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї 

і тієї самої норми матеріального права посилається у своїй заяві ПАТ 

“Всеукраїнський Акціонерний Банк”. Таким чином, у цій частині судом 

касаційної інстанції неоднаково застосовано одну і ту саму норму 

матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у 

подібних правовідносинах, а відповідно до п. 1 ст. 355 ЦПК України є 
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підставою для скасування постановленої ним ухвали і направлення справи на 

новий розгляд до суду касаційної інстанції. 

Складіть постанову Верховного Суду України про задоволення вимог заяви про 

перегляд судового рішення Верховним Судом України. 

 



 14 

Варіант 12. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію –  заява про перегляд судових рішень. 

 

2. Вирішіть задачу. 

 У червні 2010 р. Коптєв В.І. звернувся до суду з позовом до Кабінету Міністрів 

України про визнання незаконною відмову в прийнятті на роботу та 

відшкодування моральної шкоди. Ухвалою Печерського районного суду м. 

Києва від 25.06.2010 р. позовну заяву Коптєва В.І. залишено без руху та надано 

строк для усунення недоліків позовної заяви. Ухвалою Печерського районного 

суду м. Києва від 13.07.2010 р. вказану позовну заяву визнано неподаною та 

повернуто Коптєву В.І. Ухвалою апеляційного суду м. Києва від 22.09.2010 р. 

апеляційну скаргу Коптєва В.І. на ухвалу Печерського районного суду м. Києва 

від 13.07.2010 р. залишено без розгляду. Ухвалою судді Верховного Суду 

України від 10.11.2010 р. касаційну скаргу на ухвалу апеляційного суду м. 

Києва від 22.09.2010 р. залишено без руху та надано строк для усунення 

недоліків скарги – не оплачені витрати на інформаційно-технічне забезпечення 

розгляду справи. Ухвалою судді Верховного Суду України від 29.12.2010 р. 

вказану касаційну скаргу визнано неподаною та повернуто. У заяві про 

перегляд ухвал судді Верховного Суду України Коптєв В.І. посилається на 

неоднакове застосування судом касаційної інстанції ч. 3 ст. 81 ЦПК України 

щодо оплати при зверненні до суду витрат на інформаційно-технічне 

забезпечення у справах про поновлення на роботі, просить скасувати ухвали 

судді Верховного Суду України від 10.11.2010 р. та від 29.12.2010 р. й відкрити 

касаційне провадження за його касаційною скаргою від 10.10.2010 р. на ухвалу 

апеляційного суду м. Києва від 22.09.2010 р. В обґрунтування неоднакового 

застосування судом касаційної інстанції ч. 3 ст. 81 ЦПК України заявник надав 

ухвали Верховного Суду України від 14.09.2009 р., 09.11.2010 р., 01.12.2009 р., 

11.01.2010 р. та 09.02.2011 р. й ухвали Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 24.12.2010 р. та 18.02.2011 р. Чи 

підлягає задоволенню вказана заява? Складіть відповідну постанову 

Верховного Суду України? 

 

 

Варіант 13. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію –  рішення можуть бути 

переглянуті у зв’язку з нововиявленими обставинами 

2. Вирішіть задачу. 

У вересні 2008 р. Богомазова звернулася до суду з позовом до Чередніченка про 

визначення порядку користування земельною ділянкою, у жовтні 2008 р. із 

аналогічним зустрічним позовом звернувся Чередніченко.  Рішенням 

Дергачівського районного суду Харківської обл. від 02.12.2010 р. зазначений 

позов Богомазової задоволений, у позові Чередніченку відмовлено. Рішення 

суду набрало чинності, оскільки залишено без зміни ухвалою апеляційного 

суду Харківської обл. від 20.04.2011 р.  До Дергачівського районного суду 

Харківської обл. 19.06.2011 р. звернувся Чередніченко із заявою про перегляд 
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названих судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами, 

посилаючись на те, що, ознайомившись із матеріалами справи після її 

апеляційного перегляду, встановив, що деякі обставини, які підтверджуються 

наявними у справі доказами, судами не були враховані, як-от: те, що він більше 

15 років відкрито, добросовісно та безперервно користується частиною 

земельної ділянки, яка була добровільно визначена з Богомазовою; другий 

варіант експертизи від 12.03.2005 р. суперечить будівельним правилам; 

експертиза щодо оцінки плодоносних насаджень не проводилася; з нього 

безпідставно стягнуті судові витрати за проведення експертизи, яка прийнята 

на користь Богомазової.  Складіть відповідну ухвалу суду. 

 

Варіант 14. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію –  задоволення заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами 

2. Вирішіть задачу. 

Відповідно до рішенням Єнакіївського міського суду Донецької обл. від 

3108.2009 р. у справі за позовом позивачів до відкритого акціонерного 

товариства “Маріуполь АВТО”, закритого акціонерного товариства страхова 

компанія “Східне українське страхове товариство” про відшкодування 

матеріальної і моральної шкоди, заподіяної дорожньо-транспортною подією, з 

ВАТ “Маріуполь АВТО” на користь позивача стягнуто гроші на відшкодування 

матеріальної шкоди в сумі 121969, 79 грн, судові витрати у розмірі 2250 грн і 

кошти на відшкодування моральнлї шкоди у розмірі 47450 грн; на користь 

співпозивача стягнуто кошти на відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 

3000 грн, моральної шкоди у розмірі 47450 грн, судові витрати у розмірі 2250 

грн і ; з ЗАТ страхова компанія “Східне українське страхове товариство” на 

користь позивача стягнуто кошти на відшкодування матеріальної шкоди: за 

придбані медикаменти у сумі 4112,20 грн, за ремонт автомобіля 25500 грн, на 

користь співпозивача відшкодування матеріальної шкоди за придбані 

медикаменти та лікування у сумі 669 грн та моральна шкода у розмірі 2550 грн. 

ВАТ “Маріуполь АВТО” в березні 2010 р. подало заяву про перегляд рішення 

Єнакіївського міського суду від 31.08.2009 р. за нововиявленими обставинами, 

вмотивовуючи свою заяву тим, що в зв’язку з відсутністю у відповідача ВАТ 

“Маріуполь АВТО” станом на 15.09.2009 р. рішення суду за позовом 

співпозивачів ними було зроблено запит на адресу суду, на який було отримано 

факсимільним зв’язком рішення. У подальшому генеральний директор 

запропонував співпозивачам зробити обмін автомобілями, а саме: позивачам 

пропонувалося надати новий автомобіль замість пошкодженого у ДТП. У цей 

же день ВАТ “Маріуполь АВТО” стало відомо, що автомобіль уже продано 

позивачами, а тому відновлювати нічого і немає сенсу придбавати нові запасні 

частини за новим курсом долару США. Оскільки факт продажу автомобілю 

було приховано, а про цей факт представникам ВАТ “Маріуполь АВТО” стало 

відомо лише 15.09.2009 р., заявник вважає цей факт нововиявленою 

обставиною, яка має суттєве значення як для справи в цілому, так і для 
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вирішенні дійсного розміру заподіяної шкоди. Складіть відповідний 

процесуальний документ. 
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Варіант 15. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію –  Ухвала про відкриття 

провадження по справі. Додайте зразок документа 

2. Вирішіть задачу. 

Степаненко пред’явила позов до Овода про визнання батьківства та стягнення 

аліментів, посилаючись на те, що з відповідачем вони проживали в її будинку, 

вели спільне господарство, під час вагітності він турбувався про неї та придбав 

одяг для дитини, але напередодні народження дитини залишив позивачку і не 

надає ніякої допомоги, заявляючи, що він не є батьком дитини. 

З посиланням на норми матеріального і процесуального права складіть 

відповідний процесуальний документ. На які засоби доказування потрібно 

посилатися позивачці? 

 

Варіант 16. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію – Ухвала про роз’яснення 

рішення.Додайте зразок документа. 

2. Вирішіть задачу. 

Марченко, 1948 р. народження, проживає в квартирі № 10 по вул. Павлова, 26 у 

м. Харкові разом із братом Котовим. Після трагічної загибелі її чоловіка вона 

захворіла на психічну хворобу і з 14.01.2010 р. перебуває на обліку в 

психоневрологічному диспансері № 3 м. Харкова. Оскільки Марченко не 

розуміє значення своїх дій та не може ними керувати, Котов звернувся до 

адвоката з проханням роз’яснити порядок встановлення опіки над нею. 

Яку відповідь адвокат повинен дати Котову? Складіть від його імені 

відповідний документ. 

 

Варіант 17. 

1. Охарактеризуйте процесуальну дію –  Заява про приєднання до 

апеляційної скарги. Додайте зразок документа. 

2. Вирішіть задачу. 

Тополев пред’явив позов до Тополевої про розірвання шлюбу та поділ 

спільного майна подружжя, набутого за час шлюбу. Тополева пред’явила 

зустрічний позов про стягнення аліментів на двох неповнолітніх дітей та 

просила позови об’єднати в одне провадження. Крім цього, Тополев просив 

відстрочити сплату судового збору за позов про поділ майна подружжя, 

посилаючись на тяжкий майновий стан.  

Як повинен діяти суд? Складіть відповідні ухвали за заявами Тополевої 

та Тополева.  
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