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Зазначена Книга продовжує серію книг присвячених упорядкованому підбору
судових рішень Верховного суду України щодо неоднакового застосування
норм права, що регулюють сферу кредитних, сімейних, страхових та
зобов’язальних відносин, банкрутства.

Головною метою книги є формування єдиного підходу для застосування норм
права. Також до цієї книги включені, на думку автора, найбільш вагомі
висновки ЄСПЛ, які повинні застосовуватись в практичній діяльності.

Книга 2 містить упорядкований підбір судових рішень Верховного суду
України щодо неоднакового застосування норм матеріального права та
процесуального права, що регулюють сферу кредитних, сімейних, страхових
та зобов’язальних відносин станом на серпень 2016 року.

Значна частина рішень присвячена питанням що виникають у процедурі
банкрутства та виконавчого провадження. Крім посилань на конкретні судові
рішення Верховного суду України в таблицях міститься правова позиція та
короткий витяг з висновків Верховного суду України щодо вирішення питання
неоднакового застосування норм законодавства. Для підтвердження факту
неоднакового застосування норм створено окрему графу таблиці, де
здійснено посилання на інші судові рішення, в яких по-різному застосовано
одні й ті ж норми.

Окрім цього, автором надані короткі ремарки для кожного рішення в яких
зазначена суть правової позиції, що значно спрощує сприйняття та
відшукання потрібних норм правозастосування. З огляду на те, що висновки
Верховного суду України є обов’язковими при виборі суддями норми, що
підлягає застосуванню при вирішенні конкретної справи, то даний твір було
створено саме для практичного використання при написанні різноманітних
документів в рамках реалізації права на судовий захист. На жаль, є випадки
наявності прямо протилежних правових висновків, що значно ускладнює
практичне застосування норм матеріального та процесуального права.

Таблиці розраховані для навчання та використання у власній діяльності
адвокатів, правозахисників, суддів, студентів юридичних факультетів тощо.
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Визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню 111
Звернення стягнення на предмет іпотеки, виселення 111
Захист прав споживача страхових послуг 112
Визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню 113
Визнання майна спільною сумісною власністю подружжя, визначення частки у спільному майні подружжя, 
визнання недійсними заповіту та свідоцтва про право на спадщину за заповітом, встановлення факту прийняття 
спадщини, визнання права власності та стягнення грошової компенсаціі 113
Встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу й поділ спільного майна подружжя 114
Стягнення заборгованості за кредитним договором 114
Визнання права власності 115
Поділ майна подружжя 116
Стягнення заборгованості за кредитним договором 116
Визнання недійсним договору іпотеки 117
Звернення стягнення на предмет іпотеки 117
Звернення стягнення на предмет іпотеки 118
Звернення стягнення на предмет іпотеки, виселення та зняття з реєстраційного обліку 118
Визнання договорів купівлі-продажу удаваними, визнання договорів іпотеки припиненими, застосування наслідків 
вчинення удаваних правочинів 119
Звернення стягнення на предмет іпотеки 119
Визнання договорів позики недійсними, встановлення факту, що має юридичне значення 120
Стягнення заборгованості за кредитним договором, звернення стягнення на предмет іпотеки, виселення, зняття з 
реєстраційного обліку 120
Звернення стягнення на предмет іпотеки 121
Захист прав споживача 122
Поділ майна подружжя, визнання договорів відчуження транспортного засобу недійсними, визнання права 
власності, витребування майна з чужого незаконного володіння 123
Стягнення коштів (банківські вклади) 123
Визнання недійсними: висновку про вартість майна, протоколу проведення прилюдних торгів та акта про 
проведені прилюдні торги 124
Звернення стягнення на предмет іпотеки 125
Повернення строкового банківського вкладу та відшкодування моральної шкоди 126
Стягнення боргу 126
Визнання договору оренди земельної ділянки, додаткового договору та акта прийому-передачі земельної ділянки 
недійсними, витребування земельної ділянки 127
Поділ майна подружжя 127
Визнання недійсними результатів прилюдних торгів та свідоцтв про право власності 128
Визнання свідоцтва про право власності недійсним, скасування державної реєстрації права власності, визнання 
права власності та виселення 128
Звернення стягнення на предмет іпотеки 129
Стягнення коштів за договором позики 129
Визнання договору купівлі-продажу недійсним 130
Звернення стягнення на предмет іпотеки 130
Визнання договору іпотеки дійсним, звернення стягнення на предмет іпотеки, виселення 131
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Звернення стягнення на предмет іпотеки 131
Визнання незаконним рішення, визнання недійсними актів про право власності на земельну ділянку, договору 
купівлі-продажу 132
Припинення права власності на частку у спільному майні, визнання права власності та виселення 133
Стягнення коштів 133
Визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню 134
Визнання недійсними договорів купівлі-продажу 135
Визнання недійсною умови кредитного договору 135
Визнання договорів недійсними, визнання права власності та витребування майна із чужого незаконного 
володіння 136
Визнання права власності та зобов‘язання вчинити дії 136
Звернення стягнення на предмет іпотеки 136
Стягнення заборгованості за договором про надання споживчого кредиту і звернення стягнення на предмет 
іпотеки 137
Звернення стягнення на предмет іпотеки 138
Звернення стягнення на предмет іпотеки 139
Усунення перешкод у користуванні 139
Розірвання кредитного договору та стягнення заборгованості 140
Стягнення коштів, набутих без достатніх правових підстав 140
Визнання договору дарування недійсним та поновлення права власності на квартиру з 141
Стягнення грошових коштів 141
Поділ спільного майна подружжя та визнання договору дарування удаваним правочином 142
Стягнення кредитної заборгованості 142
Визнання недійсними прилюдних торгів та протоколу проведення прилюдних торгів, визнання переможцем 
прилюдних торгів 143
Стягнення безпідставно отриманих коштів 144
Стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки 144
Визнання недійсним договору купівлі-продажу, скасування реєстрації права власності на нежитлові приміщення та 
зобов’язання звільнити приміщення 145
Стягнення процентів на банківський вклад, інфляційних втрат і трьох процентів річних 145
Звернення стягнення на предмет іпотеки 146
Стягнення заборгованості за кредитним договором 147
Визнання недійсними прилюдних торгів та акта проведення прилюдних торгів з реалізації нерухомого 
арештованого майна, скасування реєстрації права власності та застосування наслідків недійсності правочину 148
Встановлення факту та зобов’язання вчинити дії 148
Визнання права комунальної власності та витребування майна 149
Повернення кредитних коштів та сплату відсотків 149
Визнання права власності на об’єкти нерухомості та зобов’язання вчинити певні дії 150
Стягнення грошових коштів (інвестиційна угода) 150
Виселення 151
Стягнення заборгованості за кредитним договором 151
Визнання договору недійним 152
Визнання дій незаконними та зобов’язання вчинити певні дії 153
Визнання дубліката виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню 154
Про визнання правочинів недійсними, скасування права власності, визнання права власності, витребування майна 
з чужого незаконного володіння 154
Стягнення заборгованості за кредитними договорами 155
Стягнення невиплачених при звільненні коштів та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні 155
Стягнення відновної вартості зелених насаджень 156
Звернення стягнення на предмет іпотеки 157
Стягнення заборгованості за кредитними договорами 157
Звернення стягнення на предмет іпотеки 158
Поділ майна подружжя 158
Визнання недійсним договору іпотеки 159

Стягнення безпідставно отриманих грошових коштів та процентів 159
Стягнення виплаченого страхового відшкодування 160
Визнання майна спільною сумісною власністю подружжя 161
Стягнення заборгованості за договором кредиту 161
Стягнення заборгованості за кредитним договором 162
Звернення стягнення на предмет іпотеки 163
Визнання права власності на квартиру та виселення 164
Стягнення заборгованості за аліментами на утримання неповнолітньої дитини та пені за прострочення сплати 
аліментів 164
Звернення стягнення на предмет іпотеки 165
Стягнення грошових коштів 165
Визнання недійсними кредитного договору, договорів поруки та іпотеки 166
Виселення 167
Скарга на дії та бездіяльність державного виконавця 167
Визнання поруки припиненою 168
Витребування майна від добросовісного набувача 169
Стягнення заборгованості за кредитним договором 169
Визнання права власності та звільнення майна з-під арешту 170
Стягнення процентів за користування позикою, інфляційних витрат за прострочення грошового зобов’язання та 
трьох процентів річних 170
Визнання поруки припиненою 171
Звернення стягнення на предмет іпотеки 172
Розірвання кредитного договору, стягнення заборгованості за кредитним договором 173
Визнання прилюдних торгів, свідоцтва про право власності недійсними та скасування записів про його реєстрацію 174
Звернення стягнення на предмет іпотеки, виселення та зняття з реєстраційного обліку 175
Стягнення заборгованості за кредитним договором 175
Встановлення факту проживання та визнання іпотечного договору недійсним 176
Звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення 177
Стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки 177
Поділ майна подружжя 178
Звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення 179
Стягнення заборгованості за кредитним договором 179
Визнання договору іпотеки припиненим, припинення обтяження нерухомого майна, зобов’язання повернути 
документи на предмет іпотеки 180
Визнання договору купівлі-продажу недійсним та повернення майна 181
Відшкодування моральної шкоди 182
Стягнення заборгованості за договором про надання споживчого кредиту, процентів, пені та звернення стягнення 
на предмет іпотеки 182
Звернення стягнення на предмет іпотеки 183
Визнання договору недійсним, визнання права власності, витребування майна 184
Стягнення заборгованості за кредитним договором 184
Стягнення заборгованості за договором 186
Стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки 186
Визнання зобов’язання і кредитного договору з додатковими угодами припиненими та зобов’язання вчинити певні 
дії 187
Звернення стягнення на предмет іпотеки, виселення 187
Звернення стягнення на предмет іпотеки 188
Визнання незаконними та скасування розпоряджень, визнання недійсними державних актів і скасування їх 
державної реєстрації, визнання недійсними договорів купівлі-продажу та витребування земельної ділянки 189
Встановлення факту проживання однією сім’єю, визнання майна спільною сумісною власністю та визнання права 
власності на 1/2 частину квартири 190
Стягнення заборгованості за кредитним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки 190
Звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення із житлового приміщення 191
Відшкодування моральної шкоди 192
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Стягнення заборгованості за кредитним договором 193
Звернення стягнення на предмет іпотеки 194
Визнання спадкового договору недійсним та стягнення безпідставно отриманих коштів 195
Стягнення заборгованості за договором 196
Стягнення заборгованості за кредитним договором 197
Стягнення коштів у порядку регресу 197
Визнання майна спільною сумісною власністю подружжя, поділ спільного майна подружжя, визнання права 
користування земельною ділянкою 198
Тимчасове обмеження громадянина у праві виїзду за межі України 198
Про визнання поруки припиненою 199
Стягнення заборгованості за кредитним договором 199
Визнання договору іпотеки недійсним 200
Звернення стягнення на предмет іпотеки 200
Стягнення заборгованості за кредитним договором 201
Звернення стягнення на предмет іпотеки 202
Стягнення коштів за договором поставки 203
Звернення стягнення на предмет іпотеки, виселення та зняття з реєстраційного обліку 204
Стягнення заборгованості за кредитним договором 204
Звернення стягнення на предмет іпотеки 205
Звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення 206
Стягнення заборгованості за кредитним договором 206
Звернення стягнення на предмет іпотеки 207
Виселення 208
Надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду в Україні 208
Усунення перешкод у користуванні власністю, виділ частки з майна, що є у спільній частковій власності, 
припинення права на частку майна та визначення порядку користування земельною ділянкою 209
Визнання договорів іпотеки недійсними 210
Визнання недійсними договорів купівлі-продажу, звернення стягнення на предмет іпотеки, витребування майна з 
чужого незаконного володіння та застосування наслідків недійсності договорів 211
Поділ спільного майна подружжя 211
Стягнення заборгованості 212
Звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення 213
Стягнення заборгованості за кредитним договором 214
Визнання договорів недійсними та стягнення коштів 215
Визнання недійсним договору іпотеки 215
Звернення стягнення на предмет іпотеки 216
Припинення іпотеки 216
Стягнення заборгованості за кредитним договором 217
Встановлення факту належності спадкового майна померлому, встановлення факту прийняття спадщини та 
визнання права власності 218
Визнання правочинів недійсними та стягнення коштів 219
Звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення 219
Відшкодування неодержаних доходів, визнання недійсною господарської операції, визнання недійсними угод та 
перереєстрації права власності, визнання недійсною угоди та господарської операції, визнання права власності на 
прості іменні акції, зобов’язання анулювати сертифікат власників іменних цінних паперів, зобов’язання зарахувати 
акції на особовий рахунок у реєстрі власників, зобов’язання анулювати акції 220
Витребування майна із чужого незаконного володіння, визнання права власності та відшкодування шкоди 221
Визнання договору купівлі-продажу недійсним та поділ майна подружжя 222
Визнання поруки припиненою 222
Виселення 223
Звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення 223
Стягнення заборгованості за кредитним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки 224
Звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення 225
Стягнення заборгованості за кредитним договором 225

Визнання договору дарування недійсним та про поновлення права власності на квартиру 226
Визнання правочинів недійсними 227
Стягнення заборгованості за кредитним договором 227
Стягнення аліментів на дитину та на себе до досягнення дитиною трирічного віку 228
Звернення стягнення на предмет іпотеки 229
Визначення додаткового строку для прийняття спадщини 230
Звернення стягнення на предмет іпотеки, звільнення майна з-під арешту, виселення 230
Відшкодування майнової шкоди 231
Поділ спільного майна подружжя 231
Визнання договору купівлі-продажу недійсним, витребування майна з чужого незаконного володіння 232
Звернення стягнення на предмет іпотеки 232
Визнання недійсним пункту кредитного договору щодо третейського застереження 233
Стягнення заборгованості за кредитним договором 233
Звернення стягнення на предмет іпотеки, виселення звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення 234
Визнання договорів недійсними 235
Стягнення заборгованості за надані послуги централізованого водопостачання та водовідведення 235
Визнання договору дарування недійсним та повернення сторін у первісний стан 236
Стягнення заборгованості 237
Стягнення заборгованості за кредитним договором 237
Звернення стягнення на предмети іпотеки та виселення 238
Стягнення заборгованості за надані послуги з централізованого опалення 239
Скасування рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків (стягнення 
заборгованості за кредитним договором) 240
Стягнення процентів за користування грошовим вкладом 240
Стягнення боргу за договором позики 241
Визнання зобов’язань за договором іпотеки та застави майна припиненими та зобов’язання вчинити певні дії 242
Визнання поруки припиненою 242
Скарга на дії державного виконавця Кіровського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського 
міського управління юстиції 243
Відшкодування матеріальної та моральної шкоди 244
Стягнення коштів 244
Визнання договорів недійсними 245
Стягнення заборгованості за кредитним договором, звернення стягнення на предмет іпотеки, виселення, зняття з 
реєстраційного обліку, про визнання припиненим договору іпотеки 246
Стягнення заборгованості за кредитним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки 247
Стягнення заборгованості за кредитним договором 248
Стягнення кредитної заборгованості, звернення стягнення на предмет іпотеки 248
Визнання права власності 249
Захист прав споживачів 249
Визнання недійсними протоколу проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, акту 
про проведення прилюдних торгів з продажу квартири, свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів та 
повернення майна власникові 250
Заміна сторони виконавчого провадження 251
Визнання прилюдних торгів та акта про реалізацію арештованого майна з прилюдних торгів недійсними 252
Поділ майна подружжя 252
Виселення та зняття з реєстраційного обліку 253
Стягнення вартості спожитої теплової енергії 253
Визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню 254
Звернення стягнення на предмет іпотеки 254
Визнання недійсними прилюдних торгів, протоколу проведення прилюдних торгів та акта про реалізацію з торгів 
нерухомого майна 255
Витребування майна з чужого незаконного володіння та відшкодування моральної шкоди 256
Визнання поруки припиненою 257
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Стягнення пені за прострочення сплати аліментів 257
Визнання квартири особистою приватною власністю 258
Стягнення заборгованості за спожиту енергію та відновлення системи централізованого опалення 258
Визнання права власності на житловий будинок 259
Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання 259
Визнання недійсними кредитного договору та договору іпотеки 260
Стягнення заборгованості за кредитними договорами 261
Визнання майнових прав, визнання договорів іпотеки частково недійсними 262
Стягнення кредитної заборгованості 262
Визнання договору дарування недійсним 263
Визнання майнових прав, визнання договорів іпотеки частково недійсними 263
Стягнення заборгованості 264
Відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 265
Визнання договорів купівлі-продажу квартири та земельної ділянки удаваними в частині покупця, визнання 
покупцем квартири та земельної ділянки, визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та визнання 
права власності на частину майна 266
Відшкодування страхових виплат у порядку регресу 266
Звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення 267
Поділ спільного майна подружжя 268
Поділ майна подружжя 269
Визнання недійсними результатів аукціону з продажу вбудованого магазину, визнання недійсним акта державного 
виконавця про реалізацію предмета іпотеки, визнання недійсним та скасування свідоцтва про право власності на 
магазин 270
Виселення та зняття з реєстраційного обліку 270
Стягнення заборгованості за надання послуг, інфляційних витрат та трьох процентів річних від простроченої суми 271
Звернення стягнення на квартиру та виселення 272
Зобов’язання виконати умови договору трудової участі 273
Стягнення коштів 273
Зміна способу і порядку виконання рішення 274
Стягнення заборгованості 274
Поділ майна подружжя 275
Стягнення пені за прострочення сплати аліментів 275
Поділ майна подружжя 276
Захист прав споживачів, визнання договору недійсним та стягнення коштів 277
Визнання права власності на автомобіль 278
Відшкодування майнової шкоди 279
Звернення стягнення на предмет іпотеки 279
Відшкодування шкоди 280
Стягнення заборгованості за договором поставки 280
Стягнення заборгованості за кредитним договором 281
Визнання недійсним договору купівлі-продажу квартир та витребування майна 282
Стягнення збитків 282
Стягнення заборгованості за кредитним договором 283
Визнання права власності, визнання договору купівлі-продажу недійсним та витребування майна із чужого 
незаконного володіння 284
Стягнення заборгованості за кредитним договором 284
Визнання неправомірною бездіяльності державного виконавця та зобов’язання його вчинити дії 285
Припинення права на частку у спільному майні шляхом виплати компенсації та визнання права власності в цілому 
на майно 285
Відшкодування матеріальної шкоди 286
Стягнення заборгованості за послуги з утримання гаража та прибудинкової території 286
Відшкодування майнової та моральної шкоди 287
Стягнення боргу з урахуванням установленого індексу інфляції та трьох процентів річних 288

Стягнення коштів за договором банківського вкладу 288
Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого 289
Стягнення страхового відшкодування, пені, відшкодування майнової та моральної шкоди 289
Визнання іпотечних договорів недійсними 290
Встановлення нікчемності правочину 290
Звернення стягнення на предмет іпотеки 291
Скасування постанови про відкриття виконавчого провадження та зобов’язання вчинити дії 291
Визнання довіреності недійсною, розірвання договору банківського рахунку, стягнення грошових коштів та 
відшкодування моральної шкоди 292
Захист прав споживача, стягнення суми вкладу 292
Звернення стягнення на предмет іпотеки, виселення з житлового будинку 293
Визнання права спільної сумісної власності 294
Скасування рішення постійно діючого третейського суду (стягнення боргу) 295
Скасування рішення постійно діючого третейського суду (стягнення заборгованості за споживчим кредитом) 296
Стягнення заборгованості за послуги з централізованого водовідведення 296
Стягнення заборгованості за договором позики 297
Стягнення заборгованості за кредитним договором 297
Стягнення заборгованості за кредитним договором шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки 298
Вернення стягнення на предмет іпотеки 299
Визнання правочину недійсним 299
Стягнення пені за прострочення сплати ал 300
Визнання кредитного договору та договорів іпотеки недійсними 301
Стягнення заборгованості за кредитним договором 301
Визнання поруки припиненою 302
Звернення стягнення на предмет іпотеки 302
Скасування третейського рішення (кредитний договір) 303
Визнання договору іпотеки недійсним та зобов’язання вчинити дії 304
Звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення 304
Визнання договору дарування недійсним 305
Стягнення заборгованості за кредитним договором 305
Визнання недійсним договору іпотеки 306
Визнання права власності, зобов’язання вчинити певні дії та визнання постанови незаконною 307
Відшкодування майнової та моральної шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 307
Звернення стягнення на предмет іпотеки 308
Визнання договорів недійсними та стягнення грошових коштів 309
Визнання майнових прав і визнання іпотечних договорів частково недійсними 309
Визнання мирової угоди в процесі виконання судового рішення 310
Виселення 310
Стягнення суми страхового відшкодування 311
Визнання договору іпотеки недійсним 312
Застосування наслідків нікчемності правочину 312
Стягнення заборгованості за кредитними договорами 313
Встановлення порядку користування земельною ділянкою 314
Стягнення заборгованості за кредитним договором 314
Визнання незаконним та скасування рішення міської ради, визнання недійсним договору купівлі-продажу, 
визнання державного акта на право власності на земельну ділянку недійсним і скасування його державної 
реєстрації та повернення земельної ділянки у комунальну власність 315
Звернення стягнення на предмет іпотеки 316
Видачу виконавчого документа про виконання рішення постійно діючого третейського суду 317
Відшкодування шкоди 317
Визнання поруки припиненою 318
Стягнення заборгованості за кредитним договором та звернення стягнення на предмет застави 318
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Звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором 319
Відшкодування шкоди 320
Поділ спільного майна подружжя 320
Відшкодування витрат на лікування 321
Відшкодування моральної шкоди 322
Стягнення заборгованості за кредитним договором 322
Скарга на дії відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного 
управління юстиції у м Києві 323
Стягнення заборгованості за кредитним договором 323
Припинення права власності на частку у спільному майні 324
Визнання неправомірною бездіяльності та зобов’язання вчинити дії 325
Стягнення боргу за договором позики 325
Припинення правовідносин (договір іпотеки) 326
Звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення 327
Визнання недійсними результатів прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна, скасування протоколу про 
проведення реалізації нерухомого майна та визнання недійсним акта державного виконавця 328
Стягнення боргу за кредитним договором 329
Стягнення грошових коштів 330
Стягнення процентів за договором банківського вкладу та трьох відсотків річних 330
Визнання частково недійсними попереднього договору та договору купівлі-продажу, визнання частково недійсним 
свідоцтва про право власності та скасування рішення про державну реєстрацію 331
Виселення 331
Визнання недійсним державного акта на право власності на земельну ділянку, скасування його державної 
реєстрації та повернення земельної ділянки 332
Стягнення заборгованості за кредитним договором 333
Звернення стягнення на предмет застави 334
Стягнення пені за прострочення сплати аліментів 334
Визнання договорів недійсними та відшкодування моральної шкоди 335
Скасування рішення Постійно діючого третейського суду 335
Визнання договору іпотеки недійсним 336
Визнання права на майнові права, визнання договорів іпотеки частково недійсними 336
Стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів 337
Визнання недійсними результатів прилюдних торгів, свідоцтва про право власності на квартиру, скасування запису 
в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, визнання дійсним договору купівлі-продажу квартири, визнання 
права користування спірною квартирою 338
Скарга на дії державного виконавця 338
Визнання недійсними договорів купівлі-продажу квартири та витребування квартири із чужого незаконного 
володіння 339
Визнання договору недійсним та повернення сторін договору до первісного стану 340
Встановлення припиненою іпотеки 340
Стягнення заборгованості за кредитним договором 341
Визнання недійсним договору оренди та зобов’язання вчинити дії 342
Відшкодування шкоди у порядку регресу 343
Визнання майнових прав на об’єкт інвестування, визнання частково недійсними іпотечних договорів 344
Визнання переважного права купівлі приміщення, визнання права власності на квартири й нежитлові приміщення 
та витребування майна із чужого незаконного володіння 344
Звернення стягнення на предмет іпотеки 345
Відшкодуванні шкоди 346
Відшкодування майнової шкоди в порядку регресу 347
Стягнення 3 % річних, інфляційних витрат та відшкодування моральної шкоди у зв’язку з невиконанням рішення 
суду 347
Звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення 348
Скарга на дії державного виконавця Кіровського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського 
міського управління юстиції 349
Звернення стягнення на предмет іпотеки 350

Поділ майна подружжя 350
Визнання недійсними прилюдних торгів, протоколу проведення прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна, 
акта про реалізацію предмета іпотеки, свідоцтва про придбання нерухомого майна та скасування державної 
реєстрації права власності 351
Визнання частково недійсним іпотечного договору та визнання майнових прав на об’єкт нерухомого майна 352
Скарга на дії державного виконавця 352
Визнання недійсним договору іпотеки 353
Визнання неправомірними дій щодо нарахування процентів, штрафних санкцій та інших платежів за кредитно-
заставним договором 354
Стягнення заборгованості за кредитним договором 354
Визнання договорів недійсними, стягнення матеріальної та моральної шкоди 355
Відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину 355
Визнання недійсними правочинів 357
Визнання неправомірною бездіяльності державного виконавця та зобов’язання вчинити дії 357
Визнання договору іпотеки недійсним 358
Стягнення заборгованості 358
Визнання недійсним свідоцтва права власності на квартиру, скасування реєстрації права власності 359
Звернення стягнення на предмет іпотеки 359
Визнання права власності на нерухоме майно в порядку спадкування 360
Визнання договору купівлі-продажу недійсним та зобов’язання вчинити певні ді 361
Визнання недійсними прилюдних торгів 362
Стягнення заборгованості за кредитним договором 362
Стягнення аліментів на утримання непрацездатної дружини 363
Визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню 364
Визнання прилюдних торгів недійсними 364
Стягнення заборгованості за кредитними договорами 365
Стягнення заборгованості за послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води 366
Поділ майна подружжя 367
Визнання майнових прав, визнання іпотечних договорів частково недійсними, зняття заборони на відчуження 
квартири та виключення з Державного реєстру іпотек записів про обтяження її іпотекою 368
Визнання поруки припиненою 368
Зобов’язання вчинити певні дії 369
Поділ майна подружжя 369
Визнання прилюдних торгів недійсними, визнання недійсними та скасування протоколу проведення прилюдних 
торгів й акта державного виконавця про реалізацію арештованого майна 370
Стягнення заборгованості за кредитним договором 370
Визнання недійсним договору іпотеки 372
Стягнення процентів за банківським вкладом за період прострочення повернення вкладу 373
Усунення перешкод у користуванні квартирою 373
Поділ майна подружжя 374
Визнання договору купівлі-продажу нежилого приміщення недійсним 375
Визнання прилюдних торгів, протоколу проведення прилюдних торгів та акта державного виконавця про 
реалізацію предмета іпотеки недійсними 375
Припинення права власності на частку в спільному майні, стягнення компенсації вартості частки у спільному майні 
та визнання права власності на частини домоволодіння 376
Визнання недійсним договору фінансового лізингу та стягнення грошових коштів 377
Стягнення відсотків за банківським вкладом 378
Повернення депозитного вкладу та стягнення коштів 379
Захист прав споживача, визнання недійсним договору фінансового лізингу 380
Визнання договорів недійсними, припинення обтяжень нерухомого майна 381
Визнання недійсними постанови та акта державного виконавця про передачу майна в рахунок погашення боргу та 
зобов’язання повернути майно власник 382
Визнання права власності на майно та зняття арешту з майна 382
Стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги 383
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Про відшкодування витрат у порядку регресу та стягнення франшизи 384
Відшкодування майнової шкоди 385
Про визнання частково незаконним та скасування рішення міської ради, визнання недійсним державного акта на 
право власності на земельну ділянку, скасування його державної реєстрації, зобов’язання скасувати державну 
реєстрацію земельної ділянки та повернути земельну ділянку 386
Стягнення страхового відшкодування, пені та відшкодування моральної шкоди 386
Стягнення заборгованості за кредитним договором 387
Звернення стягнення на предмет іпотеки 388
Стягнення заборгованості за кредитним договором 388
Визнання майнових прав на об’єкт інвестування та визнання іпотечного договору частково недійсним, зняття 
заборони на відчуження квартири та виключення з Державного реєстру іпотек записів про обтяження її іпотекою 389
Визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним та визнання права власності на квартиру 390
Скасування рішення третейського суду (визнання договору недійсним про надання кредитної лінії) 390
Поділ спадщини 392
Визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню 393
Визнання правочину недійсним та застосування наслідків недійсності правочину 393
Визнання недійсними прилюдних торгів та їх результатів 394
Захист прав споживача та стягнення банківського вкладу 395
Відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 396
Стягнення заборгованості за кредитним договором 396
Відшкодування шкоди в порядку регресу 397
Стягнення заборгованості за кредитним договором 397
Стягнення суми боргу 398
Визнання недійсними розпоряджень, державних актів на право власності на землю та витребування земельних 
ділянок 400
Визнання незаконним та скасування рішення Бердянської міської ради, визнання недійсним державного акта на 
право власності на земельну ділянку, скасування запису та повернення земельної ділянки 401
Захист прав споживача, визнання договору недійсним та стягнення коштів 402
Захист прав споживача, зобов’язання вчинити певні дії та стягнення коштів 403
Стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення 403
Визнання майна спільною сумісною власністю подружжя, поділ спільного сумісного майна подружжя, виділ частки 
з майна, що є у спільній частковій власності, витребування майна із чужого незаконного володіння 404
Визнання недійсним та скасування акта державного виконавця, протоколу публічних торгів, свідоцтва на право 
власності на майно та скасування реєстрації права власності 405
Визнання права власності, визнання недійсними правочинів та витребування майна із чужого незаконного 
володіння 405
Визнання договору іпотеки недійсним та зобов’язання зняти заборону відчуження нерухомого майна 406
Стягнення страхового відшкодування в порядку регресу 406
Усунення перешкод у користуванні власністю шляхом виселення 407
Визнання права власності на майно в порядку спадкування 408
Визнання правовідносин за договором іпотеки припиненими, усунення перешкод у користуванні майном та 
виключення записів про іпотеку 408
Звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення 409
Стягнення боргу 409
Стягнення заборгованості за кредитним договором 410
Витребування земельних ділянок з чужого незаконного володіння 411
Зміни умов кредитного договору 411
Відшкодування майнової шкоди 413
Стягнення заборгованості за кредитним договором 414
Визнання прилюдних торгів недійсними 415
Визнання прилюдних торгів з реалізації арештованого майна недійсними 416
Визнання дій неправомірними та відшкодування збитків 417
Припинення дії договору іпотеки 418
Стягнення заборгованості за кредитним договором 418

Визнання поруки припиненою 419
Звернення стягнення на предмет іпотеки 420
Стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні 420
Захист прав споживача, розірвання договорів банківського вкладу, стягнення коштів за депозитними договорами 
та 3 % річних за порушення грошового зобов’язання, відшкодування майнової та моральної шкоди 421
Стягнення грошової компенсації 421
Визнання осіб такими, що втратили право користування жилим будинком, усунення перешкод у здійсненні права 
власності та зобов’язання вчинити дію 422
Визнання частково недійсними електронних торгів 423
Зняття з реєстрації та виселення 423
Визнання недійсними прилюдних торгів, протоколу проведення прилюдних торгів, акта державного виконавця про 
реалізацію предмета іпотеки 424
Визнання дубліката виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню 425
Стягнення заборгованості за кредитним договором 425
Звернення стягнення на предмет іпотеки 426
Стягнення боргу за договорами позики 426

ГОСПОДАРСЬКІ СПРАВИ 429
Визнання договору недійсним 430
Стягнення пені за прострочення сплати штрафу 430
Стягнення суми 431
Припинення правовідносин 432
Стягнення суми 432
Визнання договору уступки права вимоги недійсним 433
Стягнення грошових коштів та скарга на дії відділу примусового виконання рішень 433
Визнання договорів недійсними та повернення майна 434
Визнання недійсним договору іпотеки 434
Визнання недійсним договору поставки 435
Усунення перешкод у користуванні майном і стягнення неустойки 435
Стягнення коштів 436
Стягнення суми 436
Визнання недійсним договору 437
Визнання недійсними результатів прилюдних торгів 437
Банкрутство 438
Визнання банкрутом 438
Визнання недійсним договору поруки та повернення отриманих коштів 439
Визнання недійсним договору та повернення отриманих коштів 439
Відшкодування збитків 439
Визнання недійсними рішень, статутів товариства та договорів 440
Стягнення суми 440
Зобов’язання вчинити дії 441
Банкрутство 442
Визнання недійсним договору та стягнення коштів 442
Визнання договору купівлі-продажу недійсним 443
Стягнення коштів 443
Стягнення неустойки 443
Визнання недійсним договору іпотеки 444
Стягнення боргу та неустойки 444
Визнання банкрутом 445
Стягнення суми 445
Стягнення коштів 446
Стягнення суми 446
Визнання недійсними рішення та договору, визнання права власності, витребування майна у комунальну власність 447
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Банкрутство 448
Стягнення коштів 448
Визнання недійсним договору 449
Стягнення суми 449
Визнання недійсними прилюдних торгів 450
Стягнення суми 450
Визнання недійсним списання грошових коштів із кореспондентського рахунку та стягнення суми 451
Стягнення заборгованості 451
Визнання права власності на нерухоме майно та його витребування 452
Стягнення заборгованості 452
Визнання банкрутом 453
Стягнення заборгованості 453
Визнання банкрутом 454
Визнання недійсним договору фінансового лізингу та стягнення суми 455
Відшкодування шкоди в порядку регресу 455
Визнання права власності на нерухоме майно 456
Стягнення заборгованості 456
Визнання частково недійсним рішення загальних зборів засновників 457
Стягнення суми 457
Витребування майна з чужого незаконного володіння 458
Розірвання договору та стягнення суми 458
Банкрутство 459
Визнання додаткової угоди недійсною 459
Стягнення заборгованості та штрафних санкцій 460
Стягнення суми 460
Визнання банкрутом 461
Визнання рішення загальних зборів засновників недійсним та скасування реєстрації змін до установчих 
документів 461
Відшкодування шкоди 462
Припинення зобов’язань та визнання відсутнім права, 462
Банкрутство 463
Визнання недійсним договору та зобов’язання вчинити певні дії 463
Стягнення коштів 464
Стягнення суми 464
Визнання недійсними угод, рішення зборів, статуту та витребування майна 465
Скасування розпоряджень; визнання недійсними договорів 465
Відшкодування шкоди 466
Визнання права власності, визнання недійсним договору та витребування майна з чужого незаконного володіння 467
Скасування розпоряджень; визнання недійсними договорів 467
Визнання договору оренди земельної ділянки поновленим 468
Визнання недійсними угод, рішення зборів, статуту та витребування майна 468
Визнання банкрутом 469
Стягнення індексу інфляції 469
Розірвання договору оренди земельної ділянки 470
Усунення перешкод у здійсненні статутних повноважень 470
Визнання недійсним статуту і положення товариства та зобов’язання вчинити певні дії 471
Визнання недійсними договорів купівлі-продажу та іпотеки 471
Визнання банкрутом 472
Стягнення грошових коштів 472
Визнання недійсними рішень та визнання права власності 473
Визнання права власності та витребування майна із чужого незаконного володіння 473
Визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння 474

Визнання недійсними додаткових угод до договору оренди 475
Про отримання інформації 475
Визнання недійсним договору купівлі-продажу 476
Стягнення суми 476
Визнання недійсним рішення та спонукання до повернення майна 477
Визнанням недійсними рішень та договору оренди майна 477
Визнання банкрутом 478
Визнання недійсним договору застави 478
Стягнення суми 479
Визнання банкрутом 480
Визнання недійсними рішень, договору купівлі-продажу земельної ділянки та спонукання до повернення земельної 
ділянки 480
Визнання недійсними договору про блокування та договору купівлі-продажу цінних паперів 481
Визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів 482
Відшкодування збитків 482
Стягнення заборгованості за договором та за зустрічним позовом про визнання поруки припиненою 483
Визнання банкрутом 484
Стягнення заборгованості 484
Визнання незаконним і скасування рішення районної ради та визнання недійсним договору оренди землі 485
Зобов’язання визнати та зареєструвати право власності на нежитлові будівлі 485
Визнання банкрутом 486
Стягнення суми 486
Визнання права власності та зобов’язання вчинити певні дії 487
Стягнення суми 487
Визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій 488
Стягнення суми 488
Визнання недійсним рішення 489
Отримання інформації 489
Визнання недійсним договору купівлі-продажу 490
Стягнення суми 490
Стягнення заборгованості 491
Стягнення суми 491
Визнання недійсним договору, визнання права власності та витребування майна 492
Визнання права власності, визнання недійсним договору та повернення майна, 492
Визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів 493
Визнання незаконним рішення, недійсним свідоцтва про право власності, визнання недійсним договору купівлі-
продажу, визнання права власності на нерухоме майно та витребування його із чужого незаконного володіння 493
Визнання недійсним договору та витребування нерухомого майна 494
Визнання права користування земельною ділянкою та визнання договору оренди земельної ділянки і додаткових 
угод до нього недійсними 494
Визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню 495
Визнання прилюдних торгів та результату прилюдних торгів недійсними 495
Відшкодування шкоди у порядку регресу 496
Стягнення суми страхового відшкодування 496
Банкрутство 497
Стягнення суми (договори комісії) 497
Банкрутство 498
Відшкодування майнової шкоди 498
Визнання недійсними рішень 499
Визнання незаконними рішень та визнання права власності 499
Зобов’язання вчинити дії 500
Стягнення суми 500
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Банкрутство 501
Зобов’язання вчинити дії 501
Визнання недійсними рішень загальних зборів і позачергових загальних зборів 502
Зобов’язання вчинити дії та стягнення 502
Стягнення заборгованості 503
Стягнення суми 503
Зобов’язання виконати умови договору 504
Стягнення заборгованості 504
Визнання недійсним договору купівлі – продажу транспортного засобу 505
Стягнення заборгованості 505
Визнання недійсними договорів 506
Визнання недійсними розпоряджень та договору оренди земельної ділянки 506
Стягнення процентів за користування чужими грошовими коштами 507
Стягнення суми 507
Банкрутство 508
Визнання договору недійсним 508
Стягнення суми 509
Стягнення страхового відшкодування 510
Стягнення суми 510
Визнання договору недійсним 511
Зобов’язання повернути до державного мобілізаційного резерву цінності та стягнення штрафних санкцій 511
Зобов’язання вчинити дії 512
Визнання незаконним рішення, визнання недійсними свідоцтва про право власності та договору купівлі-продажу, 
визнання права власності на нерухоме майно та витребування майна із чужого незаконного володіння 513
Зобов’язання вчинити дії 513
Визнання банкрутом 514
Визнання правочинів недійсними 514
Визнання недійсними та скасування державних актів на право постійного користування землею і повернення у 
державну власність земель лісового фонду 515
Стягнення суми 515
Визнання недійсним договору 516
Зобов’язання вчинити дії 516
Стягнення суми 517
Визнання договорів іпотеки недійсними 518
Визнання банкрутом 519
Визнання договору недійсним 519
Визнання недійсним договору 520
Зобов’язання вчинити дії 520
Визнання договору недійсним 521
Стягнення заборгованості 521
Звільнення від відповідальності за кредитним договором 522
Зобов’язання виконати умови договору 522
Визнання угод удаваними та переведення прав та обов’язків покупця 523
Стягнення суми 523
Визнання банкрутом 524
Стягнення суми 524
Визнання недійсним рішення 525
Зобов’язання поставити товар і стягнення суми 525
Визнання договорів іпотеки припиненими 526
Стягнення суми 526
Визнання недійсним результатів прилюдних торгів і застосування наслідків недійсності правочину 527
Скарга на дії ВДВС 527

Визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів 528
Стягнення коштів 528
Визнання банкрутом 529
Визнання недійсними договорів, відновлення права власності та зобов’язання вчинити певні дії 529
Визнання недійсними договорів 530
Визнання недійсними результатів прилюдних торгів і застосування наслідків недійсності правочину 530
Стягнення заборгованості 531
Стягнення суми 531
Стягнення коштів, за скаргою на дії державної виконавчої служби 532
Стягнення суми 532
Визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна та зобов’язання повернути в натурі нежитлові 
приміщення 533
Стягнення суми 533
Визнання недійсним договору про надання консультаційних послуг і застосування наслідків недійсності правочину 
шляхом стягнення 534
Визнання недійсним рішення та державних актів на право власності, визнання відсутності права власності на 
земельні ділянки 535
Визнання недійсними рішення органу місцевого самоврядування та державних актів на право власності на землю, 
визнання відсутності права 535
Визнання незаконним і скасування рішення, визнання недійсним договору, повернення земельної ділянки 536
Стягнення суми 537
Визнання недійсними пунктів рішення 538
Стягнення суми 538
Визнання недійсним договору 539
Визнання недійсним договору 540
Визнання недійсними рішень загальних зборів товариства 540
Визнання банкрутом 541
Зобов’язання вчинити дії 541
Визнання договору поруки припиненим 542
Стягнення суми 542
Визнання банкрутом 543
Стягнення суми 543
Визнання недійсним договору 544
Визнання поруки припиненою 544
Погашення заборгованості за договором кредитної лінії шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки 545
Стягнення суми 545
Визнання недійсними результатів аукціону 546
Стягнення заборгованості 546
Визнання недійсним акта уцінки майна, визнання іпотеки припиненою та вилучення із державного реєстру іпотек 
запису про іпотеку нерухомого майна 547
Стягнення збитків 547
Стягнення страхового відшкодування 548
Визнання банкрутом 549
Визнання недійсним договору оренди приміщення 550
Визнання права власності на майно 550
Визнання авалів недійсними 551
Визнання недійсними рішень загальних зборів 552
Стягнення суми 552
Визнання банкрутом 553
Визнання банкрутом 554
Припинення дії договору іпотеки 554
Визнання банкрутом 555
Зобов’язання вчинити певні дії 555
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Визнання договору недійсним 556
Стягнення суми та за зустрічним позовом про визнання припиненим договору пору 556
Стягнення суми 557
Звернення стягнення на предмет іпотеки 558
Стягнення заборгованості 558
Визнання зобов’язань припиненими 559
Визнання недійсними результатів електронних торгів 560
Розірвання та визнання недійсним договору 560
Визнання недійсним державного акта на право постійного користування землею 561
Визнання недійсним договору відступлення права вимоги 562
Визнання недійсним договору відступлення права вимоги 563
Визнання недійсним договору відступлення права вимоги 564
Визнання недійсним договору поруки 564
Визнання права власності та зобов’язання вчинити певні дії 565
Визнання права власності та витребування майна із чужого незаконного володіння 566
Зобов’язання звільнити займані нежитлові приміщення 566
Визнання договору про надання правової допомоги недійсним 567
Визнання недійсними рішення, державних актів на право власності на землю, визнання відсутності права 568
Стягнення суми 568
Скарга на дії відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби 569
Визнання банкрутом 570
Про визнання недійсним договору відступлення права вимоги 570
Визнання недійсним рішення 571
Стягнення суми 572
Стягнення заборгованості 573
Стягнення суми 573
Про визнання договору іпотеки недійсним 574
Стягнення суми 574
Визнання права користування та усунення перешкод у користуванні орендованим майном 575
Стягнення суми 575
Визнання незаконними та скасування рішень, визнання недійсними договору купівлі-продажу земельної ділянки, 
державних актів на право власності на земельні ділянки та їх повернення 576
Стягнення коштів 576
Визнання недійсним договору іпотеки 577
Стягнення коштів 577
Звернення стягнення на предмет іпотеки 578
Стягнення суми 578
Звернення стягнення на предмет іпотеки та застави шляхом визнання права власності в рахунок погашення 
кредитної заборгованості 579
Стягнення коштів 579
Банкрутство 580

АДМІНІСТРАТИВНІ СПРАВИ СПРАВИ 583
Про зобов’язання вчинити дії 584
Про скасування рішення та зобов’язання вчинити певні дії 584
Про визнання дій протиправними, скасування рішення та запису про державну реєстрацію права власності, 
зобов’язання вчинити дії 585
Про визнання протиправними дій, зобов’язання вчинити дії 585
Визнання протиправним та скасування рішення, визнання протиправними дій, скасування запису 586
Про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії 586
Про визнання протиправними дій, зобов’язання вчинити дії 587

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 591
Дика люстрація 592
Люстрація 592
Звільнення з роботи 593
Приватне життя 593
Види потерпілих 594
Повернення коштів з банківського рахунку 594
Груба відмова у правосудді 596
Межі допустимої критики 597
Право громадськості на інформацію / Журналістська свобода вираження поглядів 597
Свобода вираження поглядів 597
Право на доступ до інформації про державну владу 598
Розголошення інформації державним службовцем 598
Дискримінація 599
Межі розсуду органів державної влади 599
Тягар доказування органами державної влади 599
Захист загального інтересу 600
Поняття посадовця, що виконує функції держави 600
Поняття майна 601
Проникнення за корпоративну завісу 601
Виконання рішення як гарантія права на захист 602
Принцип «належного урядування» 602
Заборона вилучення майна без компенсації 603
Принципи права власності 603
Позбавлення житла 604
Справедлива сатисфакція 604
Дотримання строку позовної давності 605
Обґрунтована підозра 606
Якість закону 606
Безсторонність суду 607
Обґрунтоване рішення 607
Рівність сторін у процесі 607
Згідно із законом 608
Розумний строк 609
Виконання судового рішення 610
Неналежне ставлення органів влади 610
Право на посаду за відповідності умов 610
Спір не лише про право, а його застосування 610
Формалізм 610
Надмірний формалізм процесу 611
Право на доступ до суду 611
Судовий збір 611
Національний орган як суд 612
Право на виконання рішення суду 612
Право на вирішення спору 612
Відсутність коштів не підстава для виконання рішення 613
Держава сама повинна ліквідувати наслідки 613
Ефективний захист – скасування наслідків 613
Держава відповідає за організацію виконання рішень 614
Повага до судових рішень 614
Суд, заснований на законних підставах 614
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Внутрішня судова незалежність 615
Втручання в розподіл справ 615
Незалежність суду 615
Неупереджений суд 616
Прояв незалежності 616
Справедливий суд 617
Доступ до інформації / документів 618
Право бути почутим у суді та дослідження доказів 618
Суперечності у прецедентному праві 618
Завчасне надання матеріалів 619
Зворотна дія закону 619
Змагальність процесу 620
Рівність сторін 620
Експертиза у процесі 621
Надання матеріалів у процесі 621
Покази свідків 621
Відкритий розгляд справи 622
Обґрунтованість рішення 622
Отримання повісток 623
Публічність проголошення рішення у справі 623
Участь преси і публіки в засіданні 623
Розумність строку 624
Вина держави в затримці розгляду 625
Відповідальність держави 625
Відповідальність держави 626
Оперативний розгляд 626
Остаточність судового рішення 626
Строк давності при триваючих порушеннях 627
Ефективне розслідування 628
Поновлення строків без поважних причин 628
Відповідальність за декларування податків несе особа, яка декларує податок, а не його контрагенти 629
Неправомірна тривала заборона на виїзд за кордон 630

Аванс не є грошовим зобов’язанням і 3 відсотки річних за прострочення не нараховуються 449
Акт прийому-передачі товару є підставою для розрахунку навіть при відсутності довіреності на отримання товару 515
Аліменти на утримання одного з подружжя може отримувати особа при наявності доходу нижче прожиткового 
мінімуму 363
Амку не надав доказів неналежної економічної конкуренції 538
Апеляційне оскарження ухвали про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду не передбачено 317
Банк звернувся в шестимісячний термін з моменту вимоги до суду, тому поруку не припинено 425
Банк має право списати кошти з коррахунку банку, в якому у боржника були кошти 484
Банк може бути кредитором збанкрутілого поручителя 480
Банк не може робити списання коштів з рахунку клієнта без рішення суду або доручення 165
Банк як повірений не несе відповідальності за виконання інвестиційного договору з будівництва 150
Банкрутство неможливо тільки щодо об’єктів держвласності 555
Без оригіналу договору та квитанцій не можна підтвердити наявність вкладу 421
Без рішення про звернення стягнення на іпотеку можна провести торги, але якщо відсутні борги перед будь-ким 
іншим 338
Без рішення про звернення стягнення на іпотеку можна провести торги, але якщо відсутні борги перед будь-ким 
іншим 351
В день який відбулася поставка пеня не рахується 487
В касаційному порядку не можна оскаржити ухвалу апеляції про скасування мирової угоди та направити на новий 
розгляд 376
В касаційному порядку не окаржується у справі про банкрутство питання біржі для продажу майна банкрута 553
В касаційному порядку не окаржується ухвала про поновлення строку на пред’явлення виконавчого листа до 
виконання 237
В касаційному порядку не оскаржується  ухвала суду про заборону виїзду за кордон 198
В касаційному порядку не оскаржується виплата винагороди арбітражному керуючому 549
В касаційному порядку не оскаржується задоволення поновлення строку на виконання 259
В касаційному порядку не оскаржується призначення арбітражного керуючого 543
В касаційному порядку не оскаржується призначення і зміна арбітражного керуючого 541
В касаційному порядку не оскаржується ухвала про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає 
виконанню 364
В касаційному порядку не оскаржується ухвала про відмову визнати виконавчий документ таким, який не підлягає 
виконанню. 425
В касаційному порядку не оскаржується ухвала про відмову у затвердженні мирової угоди на стадії виконавчого 
провадження 310
В недійсності іпотеки у зв’язку з проживанням малолітнього в іпотечній квартирі відмовлено, оскільки позивач 
вже повнолітній 200
В процедурі банкрутства всі позови розглядаються тим же судом і порука недійсна у зв’язку зі збитками і 
непрофільною діяльністю 564
В процедурі банкрутства кошти в першу чергу сплачуються заставодержателю 498
В разі вимоги за регресом зі страхової компанії попередня претензія не потрібна 466
В разі вчинення дій на виконання договору він не може бути визнаний недійсним 430
В разі вчинення дій на виконання договору він не може бути визнаний недійсним 434
В разі вчинення дій на виконання договору він не може бути визнаний недійсним 434
В разі вчинення дій на виконання договору він не може бути визнаний недійсним 435
В разі вчинення дій на виконання договору він не може бути визнаний недійсним 437
В разі вчинення дій на виконання договору він не може бути визнаний недійсним 476
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В разі недійсності кредитного договору, договір іпотеки також є недійсним 74
В разі смерті іпотекодавця, який є позичальником, спадкоємці несуть відповідальність у межах вартості спадщини 319
В разі смерті іпотекодавця, який є позичальником, спадкоємці несуть відповідальність у межах вартості спадщини 326
В розписці повинен бути вказаний термін повернення 241
В спадок не входить нерухомість, яка не введена в експлуатацію і на яку померлий не отримав право власності 218
В статутний фонд можна передати тільки введений в експлуатацію об’єкт 81
Видача вкладу за довіреністю є законною 292
Видача довіреності на автомобіль не є його продажем 278
Визнання в подальшому право спільної власності може не бути наслідком недійсності іпотеки 224
Визнання виконавчого напису на користь «Порше лізинг» таким, що не підлягає виконанню 393
Визнання договору купівлі-продажу удаваним, що прикриває договір іпотеки 119
Визнання недійсним договору дарування 236
Визнання права власності через майнові права можливе, лише при його оскарженні третьою стороною 307
Визнання торгів недійсними може бути тільки при порушенні тимчасового порядку 450
Визначаючи спільну власність осіб поза шлюбом, потрібно встановити обставини придбання спільного майна 190
Визначення порядку користування земельною ділянкою пропорційне праву власності на будинок 314
Виключення учасника з товариства та строки давності 493
Виконавчий напис нотаріуса недійсний, якщо є спір у суді 111
Виконання мирової угоди 196
Виконання мирової угоди 244
Виконання рішення про визнання права власності на іпотеку зупиняється на час мораторію 291
Виконання рішень судів стосовно держорганів виконуються через Держказначейство 527
Виконання рішень судів стосовно держорганів виконуються через Держказначейство 532
Вимога про перерахування коштів є майновою і не виконується при тимчасовій адміністрації 500
Вимога про перерахування коштів є майновою і не виконується при тимчасовій адміністрації 501
Вимога про перерахування коштів є майновою і не виконується при тимчасовій адміністрації 502
Вимога про перерахування коштів є майновою і не виконується при тимчасовій адміністрації 512
Вимога про перерахування коштів є майновою і не виконується при тимчасовій адміністрації 513
Вимога про перерахування коштів є майновою і не виконується при тимчасовій адміністрації 516
Вимога про перерахування коштів є майновою і не виконується при тимчасовій адміністрації 522
Вимоги щодо безповоротної фіндопомоги визнаються в банкрутстві 459
Виплата вкладу і відсотків здійснюється на рахунок, а не готівкою, тому невиплата коштів не є порушенням 231
Виплата страхового відшкодування, виходячи з оцінки збитків, при її наявності 307
Виселення з іпотеки під час мораторію при зверненні шляхом визнання права власності 304
Виселення з іпотеки, яка придбана не за кредитні кошти, без надання іншого житла заборонено, навіть при 
зверненні шляхом визнання права власності 299
Виселення та зняття з реєстрації в аварійному приміщенні з наданням іншого приміщення для проживання 109
Виселення та зняття з реєстрації не власників будинку 82
Витребування ділянки з незаконного володіння 80
Витребування з незаконного володіння земельних ділянок та компенсація за це 411
Витребування з незаконного володіння земельної ділянки можливе власником 92
Витребування з чужого володіння квартири, яку незаконно продали УЖКГ 284
Витребування майна з незаконного володіння 132
Витребування майна з незаконного володіння 145
Витребування майна з незаконного володіння 184
Витребування майна з незаконного володіння 282
Витребування майна з незаконного володіння 332
Витребування майна з незаконного володіння 452
Витребування майна з незаконного володіння 458
Витребування майна з незаконного володіння 514

Витребування майна з незаконного володіння не доведено без проведення експертизи підпису 339
Витребування майна з незаконного володіння після скасування рішення суду 149
Витребування майна з незаконного володіння після скасування рішення суду про поділ майна 169
Витребування майна з незаконного володіння та строки звернення з позовом прокуратурою 315
Витребування майна з незаконного володіння у випадку виконання рішення суду в добровільному порядку 107
Витребувати з незаконного володіння не можна, якщо була воля на відчуження 221
Відвід судді третейського суду не є підставою для недійсності рішення 573
Відключення в незаконному порядку від системи опалення не є підставою для відмови в оплаті за опалення 237
Відключення в незаконному порядку від системи опалення не є підставою для відмови в оплаті за опалення 239
Відключення в незаконному порядку від системи опалення не є підставою для відмови в оплаті за опалення 258
Відмова в недійсності договору іпотеки у зв’язку з тим, що сторони діяли добросовісно 294
Відмова в недійсності договору іпотеки у зв’язку з тим, що сторони діяли добросовісно 353
Відмова в недійсності іпотеки у зв’язку з проживанням батьків і дітей за іншою адресою 210
Відмова в припиненні поруки у зв’язку з наявністю рішення з тих самих підстав в іншій справі 302
Відмова у видачі виконавчого листа за рішенням іноземного арбітражу у зв’язку з неналежним повідомленням 208
Відмова у визнанні права власності у зв’язку з відсутністю попередньої вимоги 136
Відмова у виплаті страхового відшкодування у зв’язку з простроченням повідомлення 545
Відмова у виселенні після позасудового звернення на предмет іпотеки куплений не за кредит 223
Відмова у зверненні стягнення та недійсність іпотеки у зв’язку з проживанням малолітньої 272
Відмова у стягненні зі страхової фактичних витрат у зв’язку з відсутністю експертизи 287
Відмова у стягненні іпотеки у зв’язку з відсутністю повідомлення і нотаріально підтвердженою зміною договору 120
Відмова у стягненні оренди з-за форс-мажору і неможливості передачі об’єкта оренди 537
Відмова у стягненні у зв’язку з пропуском позовної давності і відсутністю підпису на умовах кредитування 114
Відмова у стягненні у зв’язку з пропуском позовної давності строку звернення до поручителя 297
Відмову у видачі виконавчого листа в Україні на рішення російського суду у зв’язку з необізнаністю про засідання 393
Відмову у стягненні інфляції та річних по недійсному депозитному договору 469
Відновлення строків позовної давності прокурору 515
Відсотки за вкладом, а також штрафи за прострочення повинні нараховуватися до моменту фактичного 
повернення вкладу 104
Відсутність дозволу органів опіки не є підставою для недійсності договору іпотеки, якщо відсутні порушення прав 
дітей 312
Відсутність кадастрового номера не є підставою для недійсності продажу нерухомості 94
Відсутність пам’ятки клієнта, встановленого кредитного ліміту та терміну дії картки 212
Відсутність переліку учасників зборів ТОВ не підстава для визнання зборів недійсними, достатньо протоколу 540
Відчуження нерухомості через статутний фонд лізингової компанії 465
Відчуження нерухомості через статутний фонд лізингової компанії 468
Відшкодування збитків за користування земельною ділянкою 490
Відшкодування реального збитку при ДТП 279
Відшкодування страхового відшкодування з урахуванням індексу інфляції 386
Вкладник банку є споживачем і можна стягувати 3% в день за несвоєчасне повернення вкладу 395
Власник може звернутися з позовом про усунення перешкод у користуванні майном 139
Вступ у товариство спадкоємців 461
Дарування об’єкта, який знаходиться в іпотеці, без дозволу іпотекодержателя є нікчемним 331
Депозит третьої особи в забезпечення не є підставою для поєднання боржника і кредитора в одній особі та 
договірне списання є тільки правом 558
Державні підприємства не підлягають приватизації та їх не можна банкрутити 461
Для визнання договору фіктивним потрібно приховування мети обома сторонами 99
Для включення в перелік кредиторів потрібно судове рішення про недійсність прощення боргу 519
Для звернення стягнення на предмет іпотеки потрібна оцінка в суді 397
Для купівлі цінних паперів не потрібно мати ліцензію, досить торгівця посередника 481
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Для стягнення за ЖКП необхідно надати формування тарифу 383
Для стягнення збитків потрібні всі елементи порушення 439
Для стягнення збитків потрібні всі елементи порушення 498
Для того, щоб стягнути по розписці, в ній має бути умова про повернення боргу 129
До 01.01.2006 дозвіл на передачу в іпотеку від органів опіки не було потрібно 215
До 01.01.2010 при отриманні права власності на будинок права користування земельною ділянкою у забудовника 
не припиняється 494
До 14.01.2009 майнові права не можна було передавати в іпотеку 262
До 14.01.2009 майнові права не можна було передавати в іпотеку 263
До 14.01.2009 майнові права не можна було передавати в іпотеку 309
До 14.01.2009 майнові права не можна було передавати в іпотеку, але з позовом потрібно звертатися в строки 
позовної давності 444
До 14.01.2009 майнові права не можна було передавати в іпотеку, але з позовом потрібно звертатися в строки 
позовної давності 518
До 14.01.2009 майнові права не можна було передавати в іпотеку, але право власності з майнових прав не виникає 336
До 14.01.2009 майнові права не можна було передавати в іпотеку, але право власності з майнових прав не виникає 344
До 14.01.2009 майнові права не можна було передавати в іпотеку, але право власності з майнових прав не виникає 368
До 14.01.2009 майнові права не можна було передавати в іпотеку, але право власності з майнових прав не виникає 389
До нікчемних договорів застосовує позовна давність у 10 років 528
До розгляду справи про незаконність публічних торгів потрібно залучати всі сторони і тих, хто придбав майно 550
Договір дійсний якщо в подальшому були дії на його підтвердження 520
Договір іпотеки дійсний для нового власника, якщо зміна власника була за рішенням суду 118
Договір комісії не визнається недійсним при укладенні за згодою чоловіка 222
Договір оренди підписаний однією і тією ж особою – недійсний 449
Договір про виплату трудової винагороди не можна визнати недійсним або укладеними під впливом обману 152
Договір факторингу не порушує публічний порядок, а в банкрутстві можна звертати стягнення на іпотеку 165
Договором передбачено право розгляду спорів не тільки в арбітражі, але і в загальному суді 157
Додаткова винагорода ліквідатора затверджена радою кредиторів і судом законна 442
Доказів припинення ПП немає, а тому іпотека не припинена 232
Доказом безспірності боргу при банкрутстві від податкової є інкасові доручення 514
Електронні торги можуть бути продовжені до 6 годин, якщо остання пропозиція надійшла за 5 хвилин до кінця 423
З винуватця ДТП можна стягнути не покриту страховим відшкодуванням суму 311
З застрахованої особи гроші не стягуються при неповідомленні про ДТП, якщо наявні поважні причини пропуску 
строку повідомлення 347
З застрахованої особи гроші не стягуються при неповідомленні про ДТП, якщо наявні поважні причини пропуску 
строку повідомлення 406
З майнового та фінансового поручителя не можна стягнути заборгованість солідарно 62
З позовом про недійсність переуступки застави може звернутися заставодержатель, або сторона, яка не знала про 
заставу 539
З позовом про недійсність переуступки застави може звернутися заставодержатель, або сторона, яка не знала про 
заставу 539
З позовом про недійсність переуступки застави може звернутися заставодержатель, або сторона, яка не знала про 
заставу 540
З поручителів не можна стягувати солідарно без наявності угоди про солідарну відповідальність між собою 472
З пропуском позовної давності припиняються і всі додаткові зобов’язання по кредиту, але стягується пеня і 
відсотки в межах позовної давності 410
За виконаним договором не можна передати права, а переплата є безпідставно збереженими коштами 500
За договором комісії валюта повертається за курсом на момент звернення з вимогою 542
За договором міни корпоративних прав не можна перекласти обов’язки покупця на третю особу 523
За договором позики між фізичними особами відсотки можна стягувати 81
За наявності арешту на майно реєстраційні дії з ним незаконні 584
За наявності арешту на майно реєстраційні дії з ним незаконні 585
За наявності шлюбного контракту не важливо, коли придбане майно 103

За рішенням про стягнення боргу іпотеку продавати не можна 88
За старими договорами іпотеки не можливі треті торги і за відмову взяти на баланс іпотека знімається 547
За старими договорами можлива уцінка та проведення торгів втретє 349
За старими кредитними договорами уцінка майна до 50 відсотків не правомірна 450
За старими справами в касації можна оскаржити включення в перелік нового санатора 570
За фактично отримані ЖКП потрібно платити, навіть без договору 253
За фактично отримані ЖКП потрібно платити, навіть без договору 366
За фактично отримані ЖКП потрібно платити, навіть без договору 479
Забезпечення позову можна не виконувати, якщо в подальшому рішення буде скасовано 552
Заборона виїзду за кордон при ухиленні від виконання рішення 72
Закінчення строку на добровільне виконання не є підставою для стягнення виконавчого збору 491
Закон про захист прав споживачів застосовується в частині надання інформації 260
Законодавством не передбачена автоматична пролонгація договору оренди 468
Залік зустрічних вимог з фізособою можливий не за переуступкою, а за спрямованим платежем 559
Залік зустрічних однорідних вимог по поставці газу можливий 526
Заміна керівника санацією при неналежному виконанні обов’язків 529
Заміна ліквідатора при банкрутстві радою кредиторів правомірна 524
Замовник будівництва може стати власником тільки тоді, коли йому належала земля 232
Зарахування коштів в рахунок погашення боргу перед банком у ліквідації 541
Застава зберігає свою силу при продажу майна в процедурі банкрутства 86
Застереження про передачу спору в іноземний арбітраж 519
Застосовуються загальні норми про виконавче провадження при зверненні стягнення без рішення суду про 
звернення стягнення на предмет іпотеки 104
Застосування реституції у разі визнання нікчемним договору банківського вкладу 312
Застосування строку давності за останній рік до пені за розпискою 398
Заяву про відшкодування страхового відшкодування за договором страхування фінансових ризиків потрібно 
подавати вчасно 496
Заяву про застосування позовної давності можна подавати тільки в суді першої інстанції 108
Заяву про застосування позовної давності можна подавати тільки в суді першої інстанції 211
Збитки у мирний час від вибуху боєприпасів відшкодовуються Міноборони 462
Збільшення строку позовної давності без підписання умов недійсне 147
Збори акціонерів правомочні самі встановлювати права наглядовій раді 470
Збори акціонерів правомочні самі встановлювати права наглядовій раді 471
Звернення стягнення на іпотеку при мораторії, не визначена сума боргу 254
Звернення стягнення на іпотеку при рішенні про стягнення суми 252
Звернення стягнення на іпотеку при рішенні про стягнення суми 270
Звернення стягнення на іпотеку шляхом визнання права власності можливе тільки за згодою іпотекодавця 345
Звернення стягнення на передане в іпотеку майно поручителем при мораторії 230
Звернення стягнення на передане в іпотеку майно поручителем при мораторії 246
Звернення стягнення на передане в іпотеку майно поручителем при мораторії 247
Звернення стягнення на предмет іпотеки 182
Звернення стягнення на предмет іпотеки без окремого рішення можливо при дотриманні умов 364
Звернення стягнення на предмет іпотеки без окремого рішення можливо при дотриманні умов 370
Звернення стягнення на предмет іпотеки без окремого рішення можливо при дотриманні умов 375
Звернення стягнення на предмет іпотеки без окремого рішення можливо при дотриманні умов 394
Звернення стягнення на предмет іпотеки без окремого рішення можливо при дотриманні умов 405
Звернення стягнення на предмет іпотеки без окремого рішення можливо при дотриманні умов 545
Звернення стягнення на предмет іпотеки без окремого рішення можливо при дотриманні умов; не допускається 
об’єднання в одне провадження вимог з різних видів судочинства 328
Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 137
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Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 138
Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 163
Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 177
Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 179
Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 187
Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 190
Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 191
Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 200
Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 201
Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 202
Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 205
Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 206
Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 207
Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 225
Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 327
Звернення стягнення на предмет іпотеки при мораторії можливе, але неможливе виконання 426
Звернення стягнення на предмет іпотеки у процедурі банкрутства – немає неоднакового застосування 579
Звертатись щодо страхової виплати може лише страховик, а не вигодонабувач, сума не доведена і довідки ТПП 
немає 548
Звіт про оцінку відновлення після ДТП не є остаточним документом для визначення суми 510
Зміна способу і порядку виконання судового рішення не може замінити окремого рішення 273
Зміна способу і порядку виконання судового рішення не може замінити окремого рішення 274
Змінна ставка ФІДР і неможливість солідарного стягнення 245
Зняття з реєстрації особи яку в позасудовий спосіб позбавили житла можливо виключно за рішенням суду з 
певними вимогами 584
Зняття з реєстрації особи яку в позасудовий спосіб позбавили житла можливо виключно за рішенням суду з 
певними вимогами 586
Зобов’язання повинні виконуватися зустрічно 432
Іпотека відновлюється після перепродажу, якщо рішення про недійсність скасовано 129
Іпотека відновлюється після перепродажу, якщо рішення про недійсність скасовано 130
Іпотека відновлюється після перепродажу, якщо рішення про недійсність скасовано 131
Іпотека відновлюється після перепродажу, якщо рішення про недійсність скасовано 136
Іпотека відновлюється після перепродажу, якщо рішення про недійсність скасовано 146
Іпотека відновлюється після перепродажу, якщо рішення про недійсність скасовано 172
Іпотека відновлюється після перепродажу, якщо рішення про недійсність скасовано 183
Іпотека відновлюється після перепродажу, якщо рішення про недійсність скасовано 188
Іпотека відновлюється після перепродажу, якщо рішення про недійсність скасовано 302
Іпотека відновлюється після скасування рішення навіть якщо іпотекодавця ліквідовано 526
Іпотека не відновлюється на майно, що реалізоване в межах ліквідаційної процедури 350
Іпотека поручителя це грошова вимога і в банкрутстві задовольняється в першу чергу 438
Іпотека припиняється при виконанні рішення суду та відсутності вимоги кредитора 418
Керуючий санацією уповноважений брати участь у зборах акціонерів 502
Комісія при підписанні додаткової угоди та зміна порядку нарахування відсотків не припиняють поруку 199
Компенсацію за несвоєчасну виплату зарплати суд може прийняти з урахуванням пропорційності 420
Корпоративні зобов’язання в процедурі банкрутства є грошовими 501
Кошти зняті за довіреністю з депозиту не можуть бути повернуті спадкоємцям 273
Кошти що надійшли на рахунок після введення тимчасової адміністрації можуть бути спрямовані на погашення 
кредиту у цьому ж банку 555
Кредитні спілки не мають права уступати або переводити борг на іншу особу 126
Кредитні спілки не мають права уступати або переводити борг на іншу особу 173
Кредитор може звернути стягнення на частку в статутному фонді, яка належить боржнику 64

Купівля і продаж квартири в шлюбі з метою приховати справжній договір не доведена 266
Купівля товарів у групах без ліцензії незаконна 355
Купувати борги по факторингу може тільки банк 562
Купувати борги по факторингу може тільки банк 563
Купувати борги по факторингу може тільки банк 563
Купувати борги по факторингу може тільки банк 564
Листи та роз’яснення можуть бути нововиявленими обставинами 464
Лише неналежне повідомлення не є підставою для недійсності торгів, потрібно ще порушення права особи 362
Лізингові платежі можна прив’язувати до долара 455
Ліквідатор зобов’язаний сплачувати судовий збір, не дивлячись на групу інвалідності 155
Майно підприємства не є об’єктом спільної власності подружжя і не підлягає поділу 211
Майно профспілкових організацій є держвласністю, і без дозволу Фонду держмайна не продається 463
Майно профспілкових організацій є держвласністю, і без дозволу Фонду держмайна не продається 467
Майно профспілкових організацій є держвласністю, і без дозволу Фонду держмайна не продається 473
Майно профспілкових організацій є держвласністю, і без дозволу Фонду держмайна не продається 473
Майно профспілкових організацій є держвласністю, і без дозволу Фонду держмайна не продається 474
Майно профспілкових організацій є держвласністю, і без дозволу Фонду держмайна не продається 477
Майно профспілкових організацій є держвласністю, і без дозволу Фонду держмайна не продається 477
Майно профспілкових організацій є держвласністю, і без дозволу Фонду держмайна не продається 480
Майно профспілкових організацій є держвласністю, і без дозволу Фонду держмайна не продається 492
Майно профспілкових організацій є держвласністю, і без дозволу Фонду держмайна не продається 492
Майно профспілкових організацій є держвласністю, і без дозволу Фонду держмайна не продається 513
Майно профспілкових організацій є держвласністю, і без дозволу Фонду держмайна не продається – залишено без 
розгляду 493
Майно ФОП не входить до ліквідаційної маси при банкрутстві, без згоди іпотекодержателя його не можна продати 135
Майно ФОП, придбане в шлюбі для бізнесу, є його особистою власністю 382
Майно ФОП, придбане в шлюбі, підлягає поділу 269
Майно, набуте в шлюбі за договором довічного утримання, може бути спільною власністю подружжя 360
Майно, придбане в шлюбі за особисті кошти одного з подружжя, є його власністю 258
Майно, придбане ФОП за свої гроші, не є спільною власністю подружжя 78
Майнові права на нерухомість не є підставою для позову про визнання права власності 150
Майнові права на нерухомість не є підставою для позову про визнання права власності 249
Можлива передача в іпотеку майнових прав з подальшим укладенням договору іпотеки 90
Можливість апеляційного оскарження особою не стороною договору, однак, її права можуть бути порушені 305
Можливість заміни керуючого санацією 554
Можливо не вносити на депозитний рахунок суду суми при наявності боргу іншої сторони 324
Можна визнавати право власності на нерухомість при наявності майнових прав 83
Можна стягнути кошти при невиконанні рішення суду за ст. 625 ЦК 421
Можуть бути припинені договір іпотеки та поруки, а не тільки зобов’язання по ним 105
Мораторій на реалізацію держмайна поширюється на всю нерухомість 527
Мораторій на реалізацію держмайна поширюється на всю нерухомість 530
На відшкодування ЖКП поширюються норми ст. 625 ЦК 286
На переплату відсотки не нараховуються, при відсутності умов договору, а також за користування чужими 
коштами не нараховуються 531
На повернення цінностей держрезерву позовна давність не поширюється 511
На позови прокуратури поширюється позовна давність 535
На позови прокуратури поширюється позовна давність 535
На правовідносини поруки застосовується позовна давність на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК до кожного платежу 414
На прострочення за надані ЖКП, навіть без договору, нараховується пеня та три відсотки річних 271
На регересні виплати ст. 625 ЦК поширюється 573
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На соціальні виплати при звільненні не застосовується ст. 625 ЦК 288
Надання документів АМКУ не є перевіркою 571
Надання кредитів без статусу фінансової установи є незаконним і незаконним є страхування за такими кредитами 215
Направлення акту виконаних робіт є підставою для оплати 464
Направлення вимоги до поручителя і збільшення строку звернення до нього є законними 197
Наявність кримінальної справи – не підстава для зупинки в апеляції розгляду справи 235
Не доведено порушення прав третьої особи при поділі майна подружжя 369
Не допускається об’єднання в одне провадження вимог з різних видів судочинства 160
Не допускається об’єднання в одне провадження вимог з різних видів судочинства 203
Не допускається об’єднання в одне провадження вимог з різних видів судочинства 248
Не допускається об’єднання в одне провадження вимог з різних видів судочинства 314
Не допускається об’єднання в одне провадження вимог з різних видів судочинства 358
Не допускається об’єднання в одне провадження вимог з різних видів судочинства 370
Не допускається об’єднання в одне провадження вимог з різних видів судочинства 384
Не допускається об’єднання в одне провадження вимог з різних видів судочинства 405
Не допускається об’єднання в одне провадження вимог з різних видів судочинства, боржники не несуть солідарної 
відповідальності 161
Не допускається об’єднання в одне провадження вимог з різних видів судочинства, пропущена позовна давність з 
моменту вимоги 261
Не можна визнати право власності на об’єкт незавершеного будівництва, не введений в експлуатацію 136
Не можна звернути стягнення на предмет іпотеки, проданий законно третій особі 98
Не можна змінити спосіб виконання рішення з стягнення предмета на стягнення суми 256
Не можна передавати в процесі виконавчого провадження предмет іпотеки третій особі без згоди 
іпотекодержателя 382
Не можна розглядати в загальних судах спори юридичних осіб 154
Не отримання повідомлення АМКУ не підстава для перегляду за нововиявленими обставинами 532
Не підлягає поділу та виділенню майно самостійно реконструйоване і не узаконене 209
Не поновлюється термін позовної давності для прокуратури при подачі позову в інтересах держави 189
Невизнання заліку по депозиту не підстава для недійсності переуступки 521
Невиконання забезпечення позову не може бути підставою для недійсності іншого договору, якщо за позовом була 
відмова 390
Недійсність авалю векселів у процедурі банкрутства та строки позовної давності 551
Недійсність виконавчого напису у зв’язку з наявністю судового спору 113
Недійсність договору в зв’язку з порушенням публічного порядку не може застосовуватися до добросовісного 
покупця 359
Недійсність договору дарування в наслідок помилки в розумінні суті договору 340
Недійсність договору дарування у зв’язку з помилкою 226
Недійсність договору дарування у зв’язку з помилкою 299
Недійсність договору дарування у зв’язку з помилкою 373
Недійсність договору дарування у зв’язку з помилкою особи, яка дарувала 263
Недійсність договору дарування у зв’язку з укладанням його на невигідних умовах 357
Недійсність договору дарування у зв’язку з укладенням його під впливом тяжких обставин 141
Недійсність договору іпотеки у зв’язку з відсутністю дозволу органів опіки 111
Недійсність договору купівлі-продажу квартири у зв’язку з неможливістю усвідомлювати угоду 63
Недійсність договору купівлі-продажу у зв’язку з психічним розладом продавця 130
Недійсність договору на підставі порушення Закону України «Про захист прав споживачів» 110
Недійсність договору на підставі тяжких обставин може бути оскаржена тільки стороною договору 529
Недійсність договору на юрпослуги з банком з тимчасовою адміністрацією 567
Недійсність договору фінансового лізингу в зв’язку з несправедливими умовами 377
Недійсність договору фінансового лізингу в зв’язку з несправедливими умовами 380
Недійсність договору фінансового лізингу у зв’язку з нечесною підприємницькою практикою 402

Недійсність договору фінансового лізингу у зв’язку з перевищенням повноважень – немає неоднакового 
застосування 544
Недійсність договору фінансового лізингу у зв’язку з порушенням прав споживача і відсутністю ліцензії на 
залучення коштів 277
Недійсність додаткової угоди до депозитного договору, що порушує принцип справедливості 459
Недійсність додаткової угоди до кредитного договору у зв’язку з підписанням від банку не уповноваженою особою 462
Недійсність електронних торгів у зв’язку з простроченням оцінки на момент проведення торгів 560
Недійсність збільшення статутного фонду за маніпуляції з ціною на акції 499
Недійсність іпотеки потрібно визнавати у судовому порядку 348
Недійсність іпотеки права оренди земельної ділянки без згоди інвестора 117
Недійсність іпотеки у зв’язку з неправильною передачею майна 490
Недійсність іпотеки у зв’язку з перевищенням правлінням своїх повноважень при продажу майна 471
Недійсність іпотеки у зв’язку з порушенням прав дітей 84
Недійсність іпотеки у зв’язку з порушенням прав дітей 293
Недійсність іпотеки у зв’язку з порушенням прав дітей при одночасній купівлі будинку та іпотеці 336
Недійсність іпотеки у зв’язку з порушенням прав не зареєстрованої малолітньої дитини, але яка проживає в 
предметі іпотеці 159
Недійсність іпотеки у зв’язку з тим, що в іпотеці проживала малолітня дитина, але не була власником 186
Недійсність іпотеки у зв’язку з тим, що в квартирі хоч і не були прописані, але проживали малолітні 176
Недійсність іпотеки, якщо діти мали право користування 306
Недійсність іпотечного договору в зв’язку з відсутністю згоди власника майнових прав 352
Недійсність купівлі цінних паперів для створення домінуючого кредитора у банкрутстві 528
Недійсність не оплачених угод при банкрутстві 505
Недійсність переуступки у зв’язку з помилкою та завищеною вартістю іпотеки 506
Недійсність поруки у зв’язку з раніше наданою порукою – немає неоднакового застосування 95
Недійсність продажу військового майна у зв’язку з відкликанням довіреності на розпорядження майном 181
Недійсність публічних торгів у зв’язку з відсутністю належного повідомлення про дату торгів 174
Недійсність публічних торгів у зв’язку з неповідомленням 93
Недійсність публічних торгів у зв’язку з неповідомленням і неправильною оцінкою 89
Недійсність публічних торгів у зв’язку з повідомленням не за тією адресою 250
Недійсність публічних торгів у зв’язку з простроченням оцінки і необхідністю з’ясувати чи порушені права 
позивачів 255
Недійсність публічних торгів у зв’язку з простроченою оцінкою 124
Недійсність публічних торгів у зв’язку з простроченою оцінкою 128
Недійсність публічних торгів у зв’язку з тим, що оцінка проведена не уповноваженою особою 495
Недійсність публічних торгів у зв’язку з третіми торгами та несвоєчасною сплатою внеску 143
Незаконність передачі майна в комунальну власність 487
Незнання про смерть спадкодавця не є підставою для поновлення строку для прийняття спадщини 230
Немає неоднакового застосування закону про іпотеку в частині її припинення 408
Немає неоднакового застосування прострочення кредитора 523
Неможливе виселення з іпотеки після покупки на торгах, якщо вона купувалася не за кредитні кошти 407
Неможливе виселення з іпотеки після покупки на торгах, якщо вона купувалася не за кредитні кошти 423
Необхідно оцінити всі обставини і позови для припинення поруки на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК 556
Неповідомлення про переуступку боргу не підстава для відмови у позові 199
Неповідомлення про проведення загальних зборів є підставою для недійсності зборів і рішень 440
Неправильне застосування закону про міжнародне право не веде до недійсності договору в цілому 516
Неустойка за не передачу об’єкта оренди не стягується при відмові його прийняти 435
Нечесна підприємницька практика дозволена за наявності ліцензії 60
Нечесна підприємницька практика при купівлі в групах без ліцензії 309
Нечесна підприємницька практика при купівлі в групах без ліцензії 335
Об’єкт культурної спадщини можна передавати в іпотеку без згоди органу по захисту і оскаржувати повинен він 574



 - 32 -

ПО
КА

ЗН
ИК

 Р
ЕМ

АР
ОК

ПОКАЗНИК РЕМ
АРОК

 - 33 -

Одночасне стягнення пені та штрафу за одне порушення незаконне 225
Окупація Криму не є підставою для неповернення кредиту 522
Оплата ЖКП власниками житла не здійснюється солідарно 235
Оплата ЖКП не членом ОСББ є обов’язковою 552
ОСББ може встановлювати вартість послуг по утриманню, таке рішення обов’язкове для всіх 503
ОСББ може встановлювати вартість послуг по утриманню, таке рішення обов’язкове для всіх 543
Оскарження виконавчого збору за рішенням суду про стягнення здійснюється у цивільній, або господарській 
юрисдикції 243
Оскарження виконавчого збору за рішенням суду про стягнення здійснюється у цивільній, або господарській 
юрисдикції 285
Оскарження виконавчого збору за рішенням суду про стягнення здійснюється у цивільній, або господарській 
юрисдикції 325
Оскарження виконавчого збору за рішенням суду про стягнення здійснюється у цивільній, або господарській 
юрисдикції 338
Оскарження виконавчого збору за рішенням суду про стягнення здійснюється у цивільній, або господарській 
юрисдикції 352
Оскарження виконавчого збору за рішенням суду про стягнення здійснюється у цивільній, або господарській 
юрисдикції 357
Оскарження дій державного виконавця щодо передачі у власність майна – немає неоднакового застосування 94
Оцінка на момент проведення торгів не повинна бути прострочена, уцінка майна не замінює оцінку 415
Пеню та штрафи можна стягнути навіть при виконанні зобов’язань під час суду 453
Пеня за валютними кредитами прив’язана до облікової ставки стягується тільки в гривні 503
Пеня на штраф АМКУ не нараховується з моменту рішення госпсуду 430
Пеня на штраф АМКУ не нараховується з моменту рішення госпсуду 446
Пеня нараховується на протязі 6 місяців з моменту прострочення, а не здійснюється зворотний відлік 451
Переважне право на продовження оренди можливо тільки при дотриманні умов 342
Переважне право орендаря на купівлю нерухомості 344
Перевищення повноважень при укладенні договору застави без зборів акціонерів 478
Перегляд за нововиявленими обставинами з кримінальної справи 517
Передача в оренду земельних ділянок 465
Передача в оренду земельних ділянок 467
Передача в оренду земельних ділянок 485
Передача землі за підробленим актом, строки давності для звернення прокурора 561
Переривався термін позовної давності щодо погашення кредиту 151
Переуступати борги на користь страхової компанії не можна, зацікавлена особа у процедурі банкрутства може 
подати позов 570
Переуступати рішення суду за договором не можна 433
Переуступити можливо лише існуючу вимогу 504
Переуступити можливо лише існуючу вимогу 524
Переуступити можливо лише існуючу вимогу 533
Переуступка за договором факторингу можлива тільки фінустанові 572
Переуступка права вимоги по іпотеці недійсна, так як договором передбачена згода іпотекодавця 508
Переуступка права вимоги при банкрутстві можлива 469
Переуступку за договором поставки встановлює обставини на момент переуступки 457
Перехід до загальної процедури банкрутства можливий тільки при заяві ліквідатора, а не кредитора 453
Перехідні положення закону про іпотеку не поширюються на відкриті виконавчі провадження після змін 554
Першочерговий викуп при реалізації майна підприємства, що ліквідується, не передбачений 546
Письмова вимога під час виселення потрібна тільки при позасудовому виселенні 177
Підвищувати ставку можна в односторонньому порядку до 09.01.2010 з повідомленням 84
Підробка підпису і договору не свідчать про виконання договору 439
Підробка підпису і договору не свідчать про виконання договору 439
Підставою для припинення поруки повинні бути умови договору поруки, а не кредиту 257

Підставою для розірвання договору оренди є нецільове використання, а не початок будівництва 470
Підсудність за місцем виконання договору та захист прав споживачів 88
Підтвердженням вкладу є договір і квитанція 79
Після введення тимчасової адміністрації позови про стягнення коштів не задовольняються 288
Після вимоги про повернення боргу до поручителя можна звернутися протягом 6 місяців 179
Після закінчення депозитного договору і неповернення вкладу відсотки нараховують як за вкладом на вимогу 330
Після закінчення депозитного договору і неповернення вкладу відсотки нараховують як за вкладом на вимогу 373
Після закінчення депозитного договору і неповернення вкладу відсотки нараховують як за вкладом на вимогу 378
Після закінчення депозитного договору і неповернення вкладу відсотки нараховують як за вкладом на вимогу, 
якщо інше не передбачено договором 240
Після закінчення дії договору штрафи стягуються 479
Після закінчення дії кредитного договору нараховуються відсотки і пеня. 418
Після закінчення строків позовної давності по 625 суми не стягуються 575
Після закінчення терміну дії вкладу проценти нараховуються за вкладом на вимогу 417
Після звільнення приміщення орендна плата не стягується 443
Після перерахування депозиту на поточний рахунок відсотки нараховуються як за поточним рахунком 145
Після перерахування пенсії на рахунок в банку вона набуває статус вкладу 153
Після призначення уповноваженої особи ФГВФО договори, укладені керівництвом банку, нікчемні 290
Після реорганізації правомірно стягнуто з особи, на якій залишився договір 445
Після стягнення з боржника до поручителя можна звернутися протягом трьох років 248
Після судового наказу про стягнення боргу відсотки і штрафи за кредитом нараховуються 388
Після торгів, які не відбулися, і відмови в прийнятті майна суд має право припинити іпотеку 216
По регресу у страхуванні термін позовної давності обчислюється з моменту ДТП, а не виплати 317
Повернення коштів при розірванні спільної діяльності відбувається за умовами договору 577
Повернення передоплати та закінчення договору поставки не звільняє від його виконання і поставки товару 525
Повернення помилково перерахованих коштів після договору переуступки прав вимоги 159
Повідомлення про збільшення процентної ставки не є підставою для настання зобов’язань 171
Повторне заочне рішення можна оскаржити в загальному порядку 281
Погашення заборгованості по кредиту відбувається згідно умов договору, а не закону про захист прав споживачів 284
Подальше виконання договору не є підставою для недійсності у зв’язку з перевищенням повноважень, курсова 
різниця не стягується 560
Подача позову з порушенням правил підсудності не перериває строки позовної давності 266
Подвійний продаж об’єкта інвестування без підтвердження другої оплати 128
Поділ майна подружжя 97
Поділ майна подружжя без компенсації у зв’язку з її значною вартістю 350
Поділ майна подружжя в порядку спадкування без проживання в зареєстрованому шлюбі 392
Поділ майна подружжя в разі придбання його у кредит 374
Поділ майна подружжя відповідно до внеску кожного у його поліпшення і добудову 198
Поділ майна подружжя за правилами ЦК, а не КпШС не порушив права 231
Поділ майна подружжя проводиться порівну, навіть якщо воно придбане ФОПом 115
Поділ майна подружжя та внеску в статутний фонд товариства 142
Поділ майна подружжя та стягнення з них солідарного обов’язку 252
Поділ майна подружжя: землі і будинку, побудованого під час шлюбу, але не введеного в експлуатацію 276
Поділ майна подружжя: майно ФОП вважається спільно нажитим у шлюбі 404
Поділ майна, недійсність заповіту 113
Подовження позовної давності повинно бути підписано сторонами 233
Поєднання боржника і кредитора відбувається тільки за певних обставин 579
Позика повинна укладатись у письмовій формі, у іншому разі доказів немає 426
Позов про стягнення вкладу після початку процедури ліквідації банку 123
Позов про стягнення зарплати під час банкрутства подається в строки для кредитора 403
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Позови до БТІ про реєстрацію і визнання права власності подавати не можна 485
Позови уповноваженої особи ФГВФО розглядаються в господарському або цивільному судочинства 214
Позови щодо діяльності філії або представництва можна подавати за місцем їх реєстрації 411
Позовна давність без заяви судом у першій інстанції самостійно не застосовується 334
Позовна давність в порядку регресу обчислюється з моменту виплати, яку можна стягнути з винуватців 346
Позовна давність для звернення прокурора з позовом про оскарження рішення про передачу в оренду землі 386
Позовна давність для прокуратури обчислюється з моменту, коли сторона дізналася про порушення, а не 
прокуратура 443
Позовна давність за позовом до винуватця ДТП від страхової обчислюється з моменту ДТП 385
Позовна давність за позовом прокурора 568
Позовна давність і спільна діяльність 565
Позовна давність може бути збільшена і підписана однією стороною 69
Позовна давність обчислюється з моменту, коли особа дізналася про порушення свого права 304
Позовна давність обчислюється окремо по кожному платежу передбаченому графіком 142
Позовна давність обчислюється окремо по кожному платежу передбаченому графіком 354
Позовна давність по кредитній картці 67
Позовна давність по сплаті тіла прострочена, але необхідно сплатити відсотки в межах позовної давності 264
Позовна давність по стягненню тіла кредиту і відсотків 341
Позовна давність починається з моменту, коли особа дізналася про підробку документів 127
Позовна давність починається з моменту, коли особа дізналася про порушення прав 575
Позовна давність поширюється на позови прокуратури 400
Позовна давність при поділі майна подружжя починається з моменту, коли один з подружжя дізнався про 
порушення його права 178
Позовна давність рахується по кожному платежу, тому звернення стягнення на іпотеку незаконне 157
Позовна давність у процедурі банкрутства 568
Позовна давність щодо визнання додаткових угод до оренди недійсними 475
Позовна давність щодо поділу майна подружжя обчислюється з моменту, коли особа дізналася про порушення 
своїх прав 195
Позовна давність, доказів збільшення строків позовної давності немає 107
Позовна давність, не дивлячись на заочне рішення, заявляється тільки в першій інстанції і не допускається 
об’єднання в одне провадження вимог з різних видів судочинства 329
Позовну давність необхідно заявляти стороною 155
Помилку при укладенні договору необхідно довести 361
Поновлення пропущеного строку потрібно обґрунтовувати 580
Попередній договір не є підставою для визнання права власності та зобов’язання укласти основний 170
Порука і зобов’язання не припиняються після рішення суду про солідарне стягнення, якщо вони подані у строки 169
Порука на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК не припинена у зв’язку із зверненням в шестимісячний термін з моменту зміни 
строків 368
Порука на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК не припиненав зв’язку з поданням позову в межах шестимісячного строку з 
моменту претензії 333
Порука не припиняється при наявності рішення суду і подальшій ліквідації позичальника 254
Порука не припиняється, якщо зобов’язання змінюється, коли справа вже в суді 66
Порука припиняється з зазначеного строку в договорі при його зазначенні 396
Поруку не припинено на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК у зв`язку з поданням банком претензії у 6 місячний строк 542
Поруку припинити не можна при наявності рішення про стягнення з поручителя 419
Поручителі не несуть між собою солідарну відповідальність 116
Поручителі не несуть між собою солідарну відповідальність 204
Поручителі не несуть солідарну відповідальність, поруку не припинено у зв’язку зі згодою 149
Поручителі несуть відповідальність після смерті боржника, за такої умови у договорі вказується наявність 
правонаступника 140
Поручитель і боржник несуть солідарну відповідальність 442
Порушення держорганом законодавства не є підставою для повернення в комунальну власність 494

Порушення економічної конкуренції при продажу квитків на автостанції 489
Порушення порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів 482
Порушення при внесенні змін до порядку проведення зборів акціонерів 457
Порушення термінів та змісту публікації не є підставою для недійсності публічних торгів 424
Порушувати права малолітніх та передавати в іпотеку квартиру без дозволу органів опіки можливо 290
Порушувати права малолітніх та передавати в іпотеку квартиру без дозволу органів опіки можливо, опіка повинна 
застосовувати свої санкції 406
Порядок нарахування пені за несплату аліментів 74
Права дітей при укладенні договору іпотеки можна ігнорувати 358
Права дітей при укладенні договору іпотеки можна ігнорувати 372
Права дітей при укладенні договору іпотеки можна ігнорувати 381
Право вимоги страхового відшкодування можна переуступити 289
Право власності виникає з прийнятої спадщини, якщо вона навіть не зареєстрована 422
Право власності на самовільне будівництво можна визнати тільки при наявності певних умов 259
Право власності на самовільне будівництво не визнається при реконструкції 102
Право на апеляційне оскарження рішення про поділ майна подружжя боржника кредитором 320
Право регресу виникає з моменту виплати відшкодування 343
При банкрутстві вимоги по іпотеці – грошові і включаються в кредиторські 463
При банкрутстві зобов’язання з оплати облігацій стають кредитором 472
При банкрутстві зобов’язання по іпотеці не припиняються 438
При банкрутстві зобов’язання по іпотеці не припиняються 445
При банкрутстві зобов’язання по іпотеці не припиняються 448
При банкрутстві не було безспірних вимог 454
При банкрутстві не було безспірних вимог 454
При банкрутстві ФОП достатньо його заяви без документів, що підтверджують борг 484
При виконанні стягнення у валюті можливий самостійний перерахунок виконавцем суми в гривню та її списання з 
рахунків 323
При виселенні з іпотечного житла, яке не купувалося за кредитні кошти, навіть у випадку одержання на нього 
права власності, повинні надати нове житло 331
При виселенні з іпотечного житла, яке не купувалося за рахунок кредиту, повинні надати нове житло 151
При виселенні з іпотечного житла, яке не купувалося за рахунок кредиту, повинні надати нове житло 164
При виселенні з іпотечного житла, яке не купувалося за рахунок кредиту, повинні надати нове житло 167
При виселенні з іпотечного житла, яке не купувалося за рахунок кредиту, повинні надати нове житло 175
При виселенні з іпотечного житла, яке не купувалося за рахунок кредиту, повинні надати нове житло 208
При виселенні з іпотечного житла, яке не купувалося за рахунок кредиту, повинні надати нове житло 213
При виселенні з іпотечного житла, яке не купувалося за рахунок кредиту, повинні надати нове житло 219
При виселенні з іпотечного житла, яке не купувалося за рахунок кредиту, повинні надати нове житло 238
При виселенні з іпотечного житла, яке не купувалося за рахунок кредиту, повинні надати нове житло 253
При виселенні з іпотечного житла, яке не купувалося за рахунок кредиту, повинні надати нове житло 270
При виселенні з іпотечного житла, яке не купувалося за рахунок кредиту, повинні надати нове житло 310
При виході з товариства без явної відмови від виплати вона повинна відбутися на протягом 12 місяців 517
При виході з товариства частина для виплати враховується з урахуванням зобов’язань 476
При відкритому виконавчому провадженні не можна визнати виконавчий лист таким, який не підлягає виконанню 154
При відсутності терміну, порука припиняється через шість місяців з тридцятого дня з моменту направлення 
вимоги 166
При відсутності узгодженої кандидатури ліквідатора радою кредиторів його призначає суд 497
При добровільному виконанні виконавчий збір не сплачується, термін повідомлення має значення 167
При зверненні стягнення на предмет іпотеки обов’язково потрібна оцінка 139
При зверненні стягнення на предмет іпотеки обов’язково потрібна оцінка 204
При зверненні стягнення на предмет іпотеки обов’язково потрібна оцінка 216
При зверненні стягнення на предмет іпотеки обов’язково потрібна оцінка 223
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При зверненні стягнення на предмет іпотеки обов’язково потрібна оцінка 267
При зверненні стягнення на предмет іпотеки обов’язково потрібна оцінка 279
При зверненні стягнення на предмет іпотеки обов’язково потрібна оцінка і суд повинен оцінити розмір пені 229
При зверненні стягнення потрібно визначити, чи наноситься збиток іпотекодержателю і потрібна оцінка 234
При зміні зобов’язань відповідальність не збільшилася і відповідно порука не припинилася 544
При крадіжці коштів з картки через банкомат банк несе відповідальність 133
При кримінальній відповідальності у ДТП не підлягає відшкодуванню страхова шкода, заподіяна здоров’ю 321
При ліквідації не можливо об’єднати боржника і кредитора в одній особі без ліквідації однієї зі сторін 187
При мораторії звернення стягнення на іпотеку зупиняється 119
При мораторії звернення стягнення на іпотеку зупиняється 144
При мораторії звернення стягнення на іпотеку зупиняється 158
При накладенні арешту в кримінальному проваджені на відміну від арешту в цивільному перереєструвати іпотеку 
можна 227
При наявності договору кошти не можна стягнути як безпідставно отримані 69
При наявності договору кошти не можна стягнути як безпідставно отримані 140
При наявності договору кошти не можна стягнути як безпідставно отримані 441
При наявності договору кошти не можна стягнути як безпідставно отримані 456
При наявності договору кошти не можна стягнути як безпідставно отримані 497
При наявності ліцензії стягувати можна у валюті 184
При наявності ліцензії стягувати можна у валюті 305
При наявності письмового договору позики розписка про передачу коштів не потрібна 325
При невиконанні рішення суду нараховується інфляція і відсотки на суму боргу за ст. 625 ЦК 71
При невиконанні рішення суду нараховується інфляція і відсотки на суму боргу за ст. 625 ЦК 347
При невиконанні рішення суду нараховується інфляція і відсотки на суму боргу за ст. 625 ЦК 576
При недійсності продажу з перевищенням повноважень потрібно встановлювати добросовісність третьої особи 375
При недостачі суми відшкодування страховиком різниця стягується з винуватця 265
При незаконності відчуження потрібно витребувати з незаконного володіння, а не визнавати недійсними 87
При несплаті збільшеної площі квартиру інвестору зобов’язані передати 148
При несплаті по ОСАГО зі страхової стягується за 625 статтею 396
При обмеженні НБУ повернення вкладів вклади повертати потрібно, але пеня не нараховується, однак в інших 
випадках її нараховують 379
При передачі майна, яке неможливо розділити, необхідно враховувати матеріальне становище 285
При піднятті в односторонньому порядку процентної ставки до заборони 09.01.2009 необхідно перевірити 
дотримання процедури 274
При подачі позову від прокуратури без вказівки органу в частині інтересів строк позовної давності обчислюється 
від того, коли прокуратура дізналася 536
При поділі майна подружжя потрібно визначати, хто скільки вклав в його придбання 114
При поділі майна подружжя приватизована земельна ділянка при будівництві на ньому будинку ділитися між 
подружжям за нормами ЗК 268
При поділі майна, придбаного в шлюбі, необхідно врахувати кошти, за які воно було придбано 275
При порушенні порядку попередження торги визнаються недійсними 71
При примусовому продажу проводилася актуалізація оцінки і тому торги дійсні 148
При припиненні договору поставки відсотки за користування грошима не стягуються 507
При припиненні товариства правонаступника не може бути 96
При продажу за дорученням спільного майна подружжя другий має право на компенсацію 123
При пролонгації договору оренди оплата за користування майном у примусовому порядку не стягується 444
При пропуску строку пред’явлення виконавчого документа виконавець зобов’язаний відмовити у відкритті 
провадження 291
При реалізації іпотечного майна Закон України «Про іпотеку» не діє 97
При реституції коштів пов’язаних з недійсністю договору нараховується облікова ставка на строк невиконання 330
При розділі майна подружжя має значення з якого числа вони не проживали разом 116

При самостійній виплаті страховиком суми по регресу він не може посилатися на неповідомлення його 
страхувальником і не може з нього стягнути 186
При самостійному банкрутстві не обов’язково пред’являти рішення по боргу до виконання 478
При скасуванні рішення про недійсність іпотеки вона відновлюється і звернення стягнення можливе 359
При скасуванні рішення про недійсність іпотеки вона відновлюється і звернення стягнення можливе 409
При скасуванні рішення третейського суду вважається, що майно вибуло не законно і його можна витребувати з 
незаконного володіння 102
При стягненні суми вкладу, вкраденого співробітником, моральна шкода не стягується, якщо це не передбачено 
договором 322
Придбане майно в період між шлюбами не може бути сумісною власністю 158
Придбання іпотечного майна на прилюдних торгах у межах ліквідаційної процедури не припиняє іпотеку 558
Придбання у шлюбі майна за власні кошти є особистою власністю одного з подружжя 161
Припинений договір оренди добровільно визнати недійсним не можна 550
Припинення дії кредитного договору не є підставою для припинення дії іпотечного договору 78
Припинення зобов’язань у зв’язку з пропуском позовної давності банком 262
Припинення іпотеки можливе лише після третіх торгів з 16.10.2011 340
Припинення іпотеки у зв’язку зі смертю іпотекодавця і не пред’явленням позову 121
Припинення поруки на підставі ч. 1 ст. 559 ЦК 61
Припинення поруки на підставі ч. 1 ст. 559 ЦК 67
Припинення поруки на підставі ч. 1 ст. 559 ЦК 76
Припинення поруки на підставі ч. 1 ст. 559 ЦК 99
Припинення поруки на підставі ч. 1 ст. 559 ЦК 217
Припинення поруки на підставі ч. 1 ст. 559 ЦК 222
Припинення поруки на підставі ч. 1 ст. 559 ЦК 242
Припинення поруки на підставі ч. 1 ст. 559 ЦК 318
Припинення поруки на підставі ч. 1 ст. 559 ЦК 365
Припинення поруки на підставі ч. 1 ст. 559 ЦК 507
Припинення поруки на підставі ч. 1 ст. 559 ЦК та відмова в солідарному стягненні 93
Припинення поруки на підставі ч. 1 ст. 559 ЦК у зв’язку з відсутністю згоди поручителя і такої умови в договорі 318
Припинення поруки на підставі ч. 1 ст. 559 ЦК у зв’язку з можливим збільшенням зобов’язань 483
Припинення поруки на підставі ч. 1 ст. 559 ЦК у зв’язку зі збільшенням штрафів без згоди поручителя 62
Припинення поруки на підставі ч. 1 ст. 559 ЦК, не дивлячись на те, що поручитель директор і власник позичальника 
одночасно 76
Припинення поруки на підставі ч. 1, 4 ст. 559 ЦК 61
Припинення поруки на підставі ч. 4 ст. 559 у зв’язку з неподанням позову 65
Припинення поруки на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК без окремого позову у зв’язку з закінченням дії договору і претензія 
не має значення, потрібен був позов 323
Припинення поруки на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК з моменту порушення умов договору 283
Припинення поруки на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК з моменту пред’явлення вимоги про часткове повернення 168
Припинення поруки на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК і закриття провадження по юрособі у зв’язку з порушенням 
юрисдикції 301
Припинення поруки на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК у зв’язку з неподанням позову 63
Припинення поруки на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК у зв’язку з неподанням позову 64
Припинення поруки на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК у зв’язку з неподанням позову 68
Припинення поруки на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК, кредитор отримав судовий наказ раніше 65
Припинення поруки на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК, кредитор протягом шести місяців з моменту вимоги не звернувся до 
суду 409
Припинення поруки на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК, позов потрібно пред’являти в межах термінів і претензія не важлива 313
Припинення поруки на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК, так як позов не подано, а є тільки претензія 66
Припинення поруки та строки позовної давності – не надані відповіді рішення 75
Припинення поруки тягне припинення третейського застереження в договорі поруки 488
Припинення права власності на частку в квартирі і виплата компенсації 133
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Припинення розгляду справи неправомірно, якщо раніше був спір з іншим предметом 127
Припинення юридичної особи не припиняє іпотеку третьої особи 308
Про застосування позовної давності необхідно заявляти самостійно, це стосується і пені 117
Про застосування позовної давності необхідно заявляти самостійно, це стосується і пені 387
Про розірвання оренди потрібно попередити за 3 місяці і перевірити для чого потім будуть використовуватися 
приміщення 566
Продавати земельні ділянки в межах водозахисної смуги можна, якщо вони віднесені до земель громадської 
забудови 576
Продаж і приватизація об’єктів культурної спадщини 447
Продаж майна Міноборони з перевищенням повноважень 511
Продаж майна Міноборони за відкликаною довіреністю незаконне 533
Пропуск позовної давності обов’язково потрібно заявляти в суді 105
Пропуск строку на пред’явлення виконавчого документа 433
Пропуск строку позовної давності при витребуванні з незаконного володіння у процедурі банкрутства 566
Пропущений строк позовної давності щодо стягнення по картці 206
Пропущено строк позовної давності, але майно профспілкових організацій є держвласністю, і без дозволу Фонду 
держмайна не продається 499
Прострочення кредитора у зв’язку з отриманням автомобіля і не реалізацією його банком 354
Публічні торги можна проводити і з одним учасником 60
Публічні торги можуть бути визнані недійсними тільки при порушенні положення 437
Публічні торги недійсні, якщо оцінка прострочена 73
Публічні торги недійсні, якщо оцінка прострочена 77
Публічні торги недійсні, якщо оцінка прострочена 98
Публічні торги недійсні, якщо оцінка прострочена 103
Публічні торги недійсні, якщо оцінка прострочена 110
Разом з придбаним об’єктом нерухомості переходить і право користування земельною ділянкою 506
Раніше виданий і скасований судовий наказ перериває строк позовної давності 100
Реалізація іпотеки без окремого рішення повинна проходити без дотримання вимог Закону України «Про іпотеку» 101
Реконструйована квартира з об’єкта іпотеки не є новою, тому можна звернути стягнення 420
Різні суми в нотаріальному написі та повідомленні не є підставою для скасування виконавчого напису 134
Річний строк для пред’явлення вимоги до страховика не поширюється на виплату іншій страховій 509
Рішення третейського суду оскаржується за місцем його реєстрації, не залежно від місця розгляду справи 390
Рішення у кримінальній справі не є нововиявленою обставиною 504
Розірвання кредитного договору не є підставою для припинення іпотеки 180
Розірвання кредитного договору не є підставою для припинення іпотеки 194
Розпаювання землі і публічні торги 96
Розрахунок інфляції за ст. 625 ЦК застосовується тільки до боргу в гривні 297
Розрахунок пені за прострочення оплати аліментів обчислюється окремо за кожним щомісячним платежем і потім 
додається 164
Розрахунок пені за прострочення оплати аліментів обчислюється окремо за кожним щомісячним платежем і потім 
додається 257
Розрахунок пені за прострочення оплати аліментів обчислюється окремо за кожним щомісячним платежем і потім 
додається 300
Розрахунок пені за прострочення оплати аліментів обчислюється окремо за кожним щомісячним платежем і потім 
додається 334
Розрахунок пені за прострочення оплати аліментів обчислюється окремо за кожним щомісячним платежем і потім 
додається 337
Розрахунок пені за прострочення оплати аліментів обчислюється окремо, за кожним щомісячним платежем і потім 
додається 275
Скасування мирової угоди у разі порушення законних прав однієї зі сторін на майно та незавершене будівництво 367
Скасування рішення третейського суду у зв’язку з невідповідністю складу третейського суду 505
Скасування рішення третейського суду у зв’язку з непідсудністю справ за позовами банків до споживачів 
фінансових послуг 303

Скасування рішення третейського суду у зв’язку з непідсудністю справ за позовами банків до споживачів 
фінансових послуг 335
Скасування рішення третейського суду у зв’язку з непідсудністю справи та порушенням прав банку у процедурі 
банкрутства 100
Смерть боржника після рішення суду першої інстанції не є підставою для припинення іпотеки 131
Спадкування у разі смерті особи, яка не встигла прийняти спадщину за заповітом 408
Списання коштів з коррахунку в іншому банку під час тимчасової адміністрації не законно 451
Спір щодо акцій не є корпоративним 220
Спір щодо меморандуму про створення компанії та розподілу прибутку не є корпоративним 547
Спори з ФГВФО не підвідомчі адмінсудам 585
Спори з ФГВФО не підвідомчі адмінсудам 587
Спори за рішенням АМКУ розглядаються в господарських судах не дивлячись на рішення в адмінсуді 525
Спори зі споживачами фінпослуг не підвідомчі третейським судам 362
Спори про реєстрацію майна на підставі іпотечного застереження не підвідомчі адмінсудам 586
Спори що стосуються кредиторських вимог в банкрутстві розглядаються в господарських судах, не дивлячись на 
позивача 546
Страхова не може стягнути в порядку цивільного провадження шкоду в порядку регресу з іншої страхової і 
винуватця 320
Страхове відшкодування стягується з підприємства, у якому працювала винна в ДТП особа 455
Страховик має право стягувати збитки безпосередньо з винуватця ДТП, не дивлячись на його страховий поліс 282
Строк за регресним позовом до співробітника – позов пред’являється протягом року з моменту виплати 
компенсації 280
Строк оплати товару настає після його отримання 436
Строк позовної давності для прокуратури окремо не відновлюється 156
Строк позовної давності обчислюється з моменту прийняття товару, а не витребування 452
Строк позовної давності розраховується за кожним платежем окремо 80
Строки позовної давності для звернення прокурора з позовом про витребування з незаконного володіння 
неправильно відчуженої ділянки 401
Строки позовної давності по кожному платежу, порука припиняється у терміни за договором з моменту настання 
виконання 301
Стягнення аліментів на дитину і того з ким він проживає до трьох років 228
Стягнення боргу за фактично надані ЖКП 296
Стягнення боргу та упущеної вигоди різні підстави 491
Стягнення виконавчого збору не може бути по окремій постанові на момент дії старої редакції закону 569
Стягнення винагороди ФФБ типу А з забудовника за перерахування коштів 578
Стягнення виплаченої суми зі страхувальника, який не повідомив про ДТП 397
Стягнення відсотків за позикою, якщо вони не встановлені – на рівні облікової ставки до моменту повернення 
позики 170
Стягнення вкладу у валюті – немає неоднакового застосування 126
Стягнення донарахованих відсотків і штрафів можливо до фактичного виконання договору 193
Стягнення з банку вкраденого депозиту в повному обсязі 292
Стягнення з винуватця ДТП компенсації, недоотриманої від страхової компанії, здійснюється в межах 3-х річного 
строку з моменту ДТП 244
Стягнення з урахуванням інфляції і трьох відсотків річних, і вихід за межі позовних вимог 141
Стягнення за розпискою 75
Стягнення за розпискою 85
Стягнення за розпискою інфляції, процентів річних і облікової ставки НБУ 120
Стягнення заборгованості по кредиту в межах позовної давності 281
Стягнення заборгованості шляхом стягнення суми та звернення стягнення на предмет іпотеки можливі 298
Стягнення збитків за користування земельною ділянкою без правовстановлюючих документів 538
Стягнення збитків і розірвання договору підряду в разі відсутності фінансування 458
Стягнення збитків у вигляді не отриманого прибутку за незаконне використання землі 521
Стягнення коштів з банку при введені тимчасової адміністрації 369
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Стягнення коштів за розпискою про продаж у майбутньому акцій, строк починається з моменту можливого 
договору, а не передачі грошей 79
Стягнення моральної шкоди з власника джерела підвищеної небезпеки 182
Стягнення моральної шкоди з МТСБУ при виключенні страховика 192
Стягнення на предмет іпотеки з отриманням права продати від свого імені 109
Стягнення окремо від аліментів вартості навчання повнолітньої дитини 95
Стягнення пені більше ніж за шість місяців можливо, якщо це передбачено в договорі 510
Стягнення по банківській гарантії 557
Стягнення страховиком сплаченого відшкодування 486
Стягнення страхового відшкодування щодо вантажу і послуг адвоката 531
Стягнення упущеної вигоди можливо тільки при реальності доказів 482
Стягнута вся сума за кредитом у зв’язку з відсутністю заяви про пропуск строків позовної давності 283
Стягнути зі страховика можна з моменту відмови у страховій виплаті 413
Стягувати суму при невиконаному зверненні стягнення на предмет іпотеки можливо 448
Суд не зобов’язаний у резулятивній частини зазначати текст мирової угоди 486
Суд не може визнати право власності на нерухомість, якщо воно не оформлено у встановленому порядку 108
Сума стягується у валюті при наявності у банку ліцензії, і ВССУ зобов’язаний допускати всі справи 70
Термін позовної давності по картковому кредиту нараховується за кожним платежем окремо 85
Термін позовної давності по картці обчислюється з моменту її закінчення, а не з моменту закінчення договору 67
Термін позовної давності по картці обчислюється з моменту її закінчення, а не з моменту закінчення договору 73
Термін позовної давності по картці обчислюється по кожному платежу та в межах загального строку від дня 
закінчення дії 72
Термін позовної давності по картці обчислюється по кожному платежу та в межах загального строку від дня 
закінчення дії картки 77
Термін позовної давності по кредиту нараховується за кожним платежем окремо, пеня тільки за 12 місяців 86
Термін позовної давності по страховим відшкодуванням обчислюється з моменту виплати а не страхового випадку 496
Тільки в адміністративному провадженні можна змінювати сторону виконавчого провадження за виконавчим 
написом нотаріуса 251
Торги з продажу іпотечного майна дійсні при одному учаснику 91
Третейське застереження в кредитних договорах зі споживачами після 12.03.2011 недійсні 135
Третейське застереження в кредитних договорах зі споживачами після 12.03.2011 недійсні 233
Третейський суд не має права розглядати спори про стягнення боргів за споживчими кредитами 175
Третейський суд не має права розглядати спори про стягнення боргів за споживчими кредитами 249
Третейський суд не має права розглядати спори про стягнення боргів за споживчими кредитами 295
Третейський суд не має права розглядати спори про стягнення боргів за споживчими кредитами 296
Третейський суд не має права розглядати спори про стягнення боргів за споживчими кредитами в частині вимог 
до споживача 240
Третейські суди не вправі стягувати заборгованість за валютними кредитами 227
Третя особа може погасити борг за боржника без договору 144
Три місяці для початку процедури банкрутства обчислюються з моменту відкриття виконавчого провадження 508
У банку немає підстав для списання коштів з рахунку клієнта, які були не правильно перераховані Фондом 
страхування 431
У банку немає підстав для списання коштів з рахунку клієнта, які були не правильно перераховані Фондом 
страхування 431
У банку немає підстав для списання коштів з рахунку клієнта, які були не правильно перераховані Фондом 
страхування 432
У банку немає підстав для списання коштів з рахунку клієнта, які були не правильно перераховані Фондом 
страхування 436
У банку немає підстав для списання коштів з рахунку клієнта, які були не правильно перераховані Фондом 
страхування 443
У банку немає підстав для списання коштів з рахунку клієнта, які були не правильно перераховані Фондом 
страхування 446
У банку немає підстав для списання коштів з рахунку клієнта, які були не правильно перераховані Фондом 
страхування 446

У банку немає підстав для списання коштів з рахунку клієнта, які були не правильно перераховані Фондом 
страхування 460
У договорі може бути збільшений термін позовної давності для стягнення пені 322
У справі про банкрутство питання біржі для продажу майна банкрута в касації не оспорюється 553
Умови про збільшення позовної давності не підписані позичальником 162
Уповноважена особа ФГВФО може видавати довіреності для представництва в суді і підписання позовів 574
Ухвалу про відкриття провадження можна оскаржити тільки при недотриманні підсудності 280
Учасник товариства може знайомиться з діяльністю товариства 489
Учасник товариства може оскаржити угоду, якщо були порушені корпоративні права 488
Учасник товариства може оскаржити угоду, якщо були порушені корпоративні права 530
Учасник товариства може отримувати від товариства інформацію передбачену в статуті 475
ФГВФО повинен платити держмито за позовами не пов’язаними із тимчасовою адміністрацією 520
Фіктивний та удаваний договір дарування – різні підстави 68
Форма акту прийому-передачі робіт не має значення 460
Часткове виконання зобов’язань поручителем не дає йому права стягувати цю суму з боржника 197
Часткове виконання зобов’язань поручителем не дає йому права стягувати цю суму з боржника 219
Шкоду можна стягнути з винуватця, який в свою чергу може стягнути її зі своєї страхової 289
Штраф не є частиною кредитної заборгованості, тому іпотека припинена 242
Штраф страховою компанією сплачується у розмірі зазначеному у договорі, а якщо там немає, то на підставі ЗУ 
Про захист прав споживачів 112
Штрафи та пеня не стягуються при переуступці, якщо за мировою угодою зобов’язання виконане 440
Якщо в довіреності немає обмежень і на неї посилається договір, то це не свідчить про перевищення повноважень 534
Якщо внесок вкрадений співробітником, то його відшкодовує банк з відсотками і компенсацією на підставі ст. 625 
ЦК України з моменту вимоги вкладу 355
Якщо договором передбачена згода боржника на переуступку, без такої згоди переуступка недійсна 556
Якщо житло не було заставою по кредиту, то виселяти без надання іншого житла не можна 118
Якщо звернення на іпотеку третьої особи почалося до ліквідації позичальника, то іпотека не припиняється 106
Якщо звернення на іпотеку третьої особи почалося до ліквідації позичальника, то іпотека не припиняється 316
Якщо звернення на іпотеку третьої особи почалося до ліквідації позичальника, то іпотека не припиняється 495
Якщо звернення на іпотеку третьої особи почалося до ліквідації позичальника, то іпотека не припиняється 577
Якщо звернення на іпотеку третьої особи почалося до ліквідації позичальника, то іпотека не припиняється 578
Якщо на момент прийняття рішення про стягнення введена тимчасова адміністрація, то позов про стягнення не 
задовольняється 403
Якщо недійсність договору іпотеки скасована, то іпотека відновлюється і на нього можливе звернення стягнення 388
Якщо об’єкти соцпобуту при приватизації не передані на баланс, то власність не виникає 456
Якщо оцінка на момент проведення торгів прострочена, торги дійсні 416
Якщо після прийняття об’єкта інвестування площа по БТІ менша, то гроші повинні повернути 122
Якщо раніше розмір шкоди був встановлений судом, то за ст. 625 ЦК нове рішення незаконне 286
Якщо раніше судом було стягнуто солідарно і він врахував пропуск терміну, то припинити поруку на підставі ч. 4 
ст. 559 ЦК не можна 89
Якщо рішення про звернення стягнення було раніше, ніж закон про мораторій, то дія рішення зупиняється 125
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6-170цс13 64
6-6цс14 66
6-28цс14 61
6-31цс14 64
6-32цс14 61
6-41цс14 65
6-53цс14 65
6-70цс14 62
6-75цс14 89
6-82цс14 60
6-87цс14 66
6-92цс14 67
6-95цс14 67
6-97цс14 71
6-98цс14 60
6-101цс14 76
6-102цс14 74
6-103цс14 67
6-106цс14 68
6-109цс14 62
6-113цс14 71
6-116цс14 68
6-117цс14 75
6-118цс14 79
6-120цс14 75
6-122цс14 69
6-123цс14 72
6-124цс14 77
6-125цс14 63
6-126цс14 112
6-127цс14 77
6-128цс14 76
6-129цс14 83
6-131цс14 63
6-132цс14 81
6-133цс14 72
6-134цс14 73
6-135цс14 81
6-136цс14 84
6-140цс14 92
6-141цс14 113

6-143цс14 93
6-144цс14 69
6-145цс14 70
6-147цс14 73
6-149цс14 74
6-151цс14 88
6-152цс14 80
6-153цс14 78
6-158цс14 82
6-160цс14 86
6-161цс14 84
6-162цс14 78
6-165цс14 79
6-166цс14 85
6-167цс14 85
6-168цс14 86
6-169цс14 80
6-170цс14 87
6-173цс14 90
6-174цс14 88
6-181цс14 100
6-184цс14 89
6-185цс14 93
6-186цс14 95
6-187цс14 96
6-189цс14 91
6-190цс14 99
6-191цс14 96
6-194цс14 94
6-196цс14 94
6-197цс14 99
6-198цс14 97
6-199цс14 101
6-200цс14 97
6-201цс14 98
6-202цс14 95
6-205цс14 98
6-210цс14 135
6-211цс14 114
6-214цс14 100
6-216цс14 308

6-218цс14 102
6-220цс14 123
6-225цс14 102
6-226цс14 170
6-227цс14 103
6-230цс14 103
6-232цс14 141
6-238цс14 104
6-239цс14 105
6-240цс14 107
6-242цс14 119
6-243цс14 105
6-244цс14 108
6-245цс14 316
6-246цс14 108
6-247цс14 104
6-249цс14 109
6-250цс14 117
6-1цс15 107
6-7цс15 123
6-8цс15 111
6-9ц15 120
6-9цс15 246
6-11цс15 129
6-12цс15 113
6-13цс15 109
6-15цс15 144
6-16цс15 114
6-17цс15 116
6-18цс15 110
6-19цс15 110
6-21цс15 115
6-25цс15 117
6-26цс15 208
6-27цс15 111
6-28цс15 252
6-30цс15 118
6-31цс15 142
6-33цс15 121
6-35цс15 116
6-36цс15 145

6-37цс15 120
6-38цс15 142
6-39цс15 118
6-42цс15 124
6-43цс15 187
6-44цс15 119
6-45цс15 122
6-46цс15 125
6-48цс15 127
6-51цс15 126
6-53цс15 130
6-57цс15 137
6-58цс15 138
6-59цс15 126
6-61цс15 139
6-62цс15 131
6-63цс15 131
6-64цс15 135
6-67цс15 132
6-68цс15 189
6-71цс15 133
6-72цс15 143
6-75цс15 304
6-79цс15 127
6-84цс15 106
6-85цс15 128
6-88цс15 148
6-89цс15 211
6-92цс15 139
6-93цс15 133
6-94цс15 164
6-100цс15 140
6-101цс15 181
6-105цс15 128
6-106цс15 220
6-144цс15 129
6-148цс15 130
6-154цс15 206
6-158цс15 134
6-159цс15 136
6-166цс15 165

6-172цс15 254
6-178цс15 156
6-181цс15 148
6-187цс15 249
6-190цс15 184
6-202цс15 226
6-206цс15 140
6-213цс15 194
6-214цс15 272
6-222цс15 216
6-225цс15 136
6-228цс15 227
6-244цс15 281
6-249цс15 264
6-251цс15 149
6-255цс15 149
6-258цс15 195
6-263цс15 217
6-274цс15 196
6-276цс15 141
6-284цс15 186
6-286цс15 209
6-290цс15 150
6-301цс15 165
6-309цс15 244
6-316цс15 157
6-318цс15 150
6-327цс15 282
6-330цс15 151
6-331цс15 157
6-332цс15 136
6-333цс15 144
6-340цс15 234
6-342цс15 244
6-345цс15 158
6-348цс15 145
6-352цс15 197
6-354цс15 158
6-369цс15 170
6-384цс15 210
6-388цс15 252
6-392цс15 186
6-396цс15 159
6-405цс15 176
6-430цс15 159
6-436цс15 283
6-438цс15 171

6-447цс15 151
6-449цс15 146
6-455цс15 177
6-466цс15 197
6-467цс15 160
6-482цс15 291
6-483цс15 177
6-492цс15 187
6-495цс15 188
6-511цс15 245
6-530цс15 152
6-535цс15 153
6-553цс15 283
6-582цс15 253
6-606цс15 198
6-608цс15 154
6-612цс15 161
6-616цс15 166
6-622цс15 154
6-636цс15 178
6-639цс15 172
6-641цс15 218
6-667цс15 173
6-688цс15 278
6-691цс15 265
6-694цс15 155
6-698цс15 147
6-701цс15 199
6-711цс15 291
6-714цс15 179
6-716цс15 198
6-734цс15 235
6-738цс15 155
6-745цс15 161
6-757цс15 162
6-758цс15 284
6-760цс15 279
6-771цс15 297
6-780цс15 211
6-781цс15 163
6-785цс15 167
6-813цс15 174
6-814цс15 268
6-831цс15 227
6-845цс15 284
6-856цс15 175
6-875цс15 164

6-885цс15 305
6-891цс15 228
6-895цс15 266
6-913цс15 259
6-915цс15 175
6-923цс15 235
6-931цс15 286
6-932цс15 219
6-933цс15 179
6-939цс15 180
6-979цс15 199
6-984цс15 266
6-989цс15 292
6-990цс15 297
6-1001цс15 200
6-1009цс15 320
6-1026цс15 190
6-1033цс15 219
6-1041цс15 341
6-1045цс15 292
6-1049цс15 167
6-1055цс15 293
6-1058цс15 200
6-1061цс15 253
6-1077цс15 168
6-1080цс15 298
6-1083цс15 182
6-1085цс15 169
6-1102цс15 190
6-1105цс15 182
6-1109цс15 269
6-1120цс15 229
6-1124цс15 236
6-1134цс15 221
6-1138цс15 387
6-1152цс15 201
6-1161цс15 222
6-1168цс15 169
6-1192цс15 237
6-1193цс15 183
6-1196цс15 191
6-1199цс15 192
6-1203цс15 184
6-1205цс15 279
6-1206цс15 193
6-1249цс15 254
6-1285цс15 403

6-1286цс15 326
6-1289цс15 287
6-1295цс15 212
6-1297цс15 222
6-1301цс15 333
6-1309цс15 202
6-1323цс15 203
6-1327цс15 382
6-1328цс15 259
6-1341цс15 260
6-1343цс15 321
6-1348цс15 204
6-1349цс15 261
6-1356цс15 327
6-1364цс15 299
6-1385цс15 247
6-1415цс15 334
6-1449цс15 299
6-1460цс15 270
6-1465цс15 204
6-1468цс15 213
6-1469цс15 270
6-1477цс15 300
6-1482цс15 237
6-1484цс15 223
6-1486цс15 230
6-1494цс15 205
6-1502цс15 262
6-1515цс15 206
6-1521цс15 214
6-1528цс15 359
6-1534цс15 230
6-1561цс15 223
6-1562цс15 409
6-1568цс15 224
6-1599цс15 301
6-1601цс15 312
6-1630цс15 238
6-1644цс15 225
6-1654цс15 280
6-1662цс15 231
6-1671цс15 231
6-1680цс15 305
6-1706цс15 239
6-1707цс15 262
6-1716цс15 240
6-1732цс15 263
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6-1737цс15 248
6-1749цс15 255
6-1752цс15 404
6-1779цс15 248
6-1790цс15 322
6-1793цс15 306
6-1802цс15 232
6-1824цс15 322
6-1825цс15 207
6-1829цс15 256
6-1844цс15 313
6-1851цс15 345
6-1853цс15 346
6-1858цс15 249
6-1867цс15 215
6-1884цс15 250
6-1891цс15 240
6-1892цс15 208
6-1900цс15 215
6-1903цс15 307
6-1904цс15 257
6-1912цс15 294
6-1920цс15 232
6-1926цс15 233
6-1935цс15 216
6-1946цс15 421
6-1965цс15 314
6-1967цс15 241
6-1994цс15 323
6-2001цс15 288
6-2003цс15 225
6-2017цс15 302
6-2022цс15 257
6-2023цс15 271
6-2026цс15 302
6-2056цс15 242
6-2062цс15 314
6-2074цс15 233
6-2087цс15 263
6-2124цс15 307
6-2127цс15 242
6-2168цс15 347
6-2187цс15 243
6-2190цс15 280
6-2216цс15 273
6-2239цс15 323
6-2250цс15 309

6-2255цс15 273
6-2290цс15 258
6-2307цс15 329
6-2333цс15 258
6-2355цс15 274
6-2387цс15 354
6-2389цс15 309
6-2391цс15 251
6-2407цс15 315
6-2411цс15 349
6-2427цс15 274
6-2467цс15 359
6-2471цс15 317
6-2478цс15 281
6-2479цс15 267
6-2491цс15 330
6-2520цс15 354
6-2531цс15 355
6-2535цс15 383
6-2558цс15 395
6-2578цс15 384
6-2587цс15 282
6-2589цс15 334
6-2598цс15 343
6-2629цс15 335
6-2630цс15 303
6-2641цс15 275
6-2662цс15 365
6-2684цс15 350
6-2693цс15 335
6-2696цс15 275
6-2710цс15 276
6-2712цс15 295
6-2718цс15 310
6-2743цс15 317
6-2759цс15 288
6-2765цс15 289
6-2766цс15 277
6-2784цс15 324
6-2808цс15 289
6-2809цс15 385
6-2811цс15 350
6-2830цс15 310
6-2850цс15 285
6-2858цс15 388
6-2861цс15 330
6-2864цс15 296

6-2875цс15 318
6-2878цс15 311
6-2891цс15 360
6-2892цс15 296
6-2918цс15 336
6-2925цс15 285
6-2940цс15 290
6-2946цс15 408
6-2947цс15 304
6-2951цс15 366
6-2953цс15 361
6-2964цс15 408
6-2974цс15 370
6-2976цс15 372
6-2988цс15 362
6-2989цс15 397
6-2991цс15 367
6-2994цс15 368
6-3004цс15 351
6-3005цс15 312
6-3006цс15 398
6-3019цс15 286
6-3020цс15 377
6-3029цс15 400
6-3064цс15 331
6-3066цс15 363
6-3077цс15 325
6-3079цс15 386
6-3080цс15 352
6-3089цс15 401
6-3090цс15 332
6-3095цс15 422
6-3120цс15 368
6-3129цс15 352
6-3131цс15 423
6-3133цс15 290
6-3173цс15 423
6-3174цс15 424
6-3176цс15 318
6-18цс16 301
6-29цс16 362
6-30цс16 338
6-31цс16 319
6-37цс16 379
6-50цс16 325
6-52цс16 339
6-54цс16 375

6-62цс16 375
6-65цс16 380
6-72цс16 340
6-76цс16 320
6-77цс16 358
6-93цс16 340
6-103цс16 370
6-107цс16 344
6-109цс16 382
6-116цс16 376
6-118цс16 418
6-127цс16 421
6-144цс16 394
6-146цс16 342
6-157цс16 388
6-186цс16 347
6-192цс16 413
6-197цс16 407
6-224цс16 328
6-232цс16 348
6-272цс16 414
6-289цс16 344
6-290цс16 336
6-300цс16 337
6-302цс16 373
6-308цс16 331
6-315цс16 405
6-323цс16 338
6-330цс16 402
6-338цс16 378
6-349цс16 364
6-352цс16 355
6-368цс16 409
6-370цс16 415
6-372цс16 373
6-474цс16 386
6-486цс16 374
6-503цс16 389
6-524цс16 390
6-533цс16 353
6-537цс16 369
6-547цс16 416
6-551цс16 357
6-570цс16 357
6-576цс16 369
6-589цс16 358
6-599цс16 364

6-605цс16 390
6-692цс16 392
6-701цс16 425
6-740цс16 425
6-752цс16 393
6-806цс16 381
6-927цс16 396
6-942цс16 405
6-956цс16 417
6-969цс16 426
6-1006цс16 396
6-1024цс16 406
6-1047цс16 418
6-1103цс16 426
6-1123цс16 403
6-1151цс16 393
6-1188цс16 410
6-1199цс16 419
6-1207цс16 420
6-1213цс16 420
6-1239цс16 397
6-1253цс16 406
6-1334цс16 411
6-1376цс16 411
3-36гс14 437
3-37гс14 438
3-38гс14 430
3-39гс14 440
3-44гс14 430
3-45гс14 446
3-47гс14 431
3-48гс14 431
3-49гс14 446
3-50гс14 446
3-53гс14 432
3-54гс14 432
3-55гс14 433
3-56гс14 433
3-59гс14 434
3-60гс14 434
3-62гс14 472
3-63гс14 440
3-64гс14 441
3-66гс14 447
3-68гс14 435
3-69гс14 442
3-70гс14 435

3-71гс14 448
3-72гс14 448
3-73гс14 480
3-75гс14 442
3-78гс14 436
3-80гс14 443
3-81гс14 436
3-82гс14 443
3-83гс14 443
3-84гс14 444
3-85гс14 444
3-86гс14 462
3-90гс14 449
3-91гс14 445
3-93гс14 438
3-94гс14 439
3-95гс14 439
3-97гс14 437
3-98гс14 445
3-99гс14 480
3-100гс14 439
3-104гс14 477
3-110гс14 449
3-112гс14 450
3-113гс14 450
3-115гс14 477
3-117гс14 459
3-120гс14 451
3-121гс14 452
3-122гс14 452
3-125гс14 453
3-127гс14 453
3-128гс14 454
3-129гс14 456
3-130гс14 454
3-133гс14 455
3-134гс14 456
3-135гс14 455
3-137гс14 457
3-138гс14 457
3-140гс14 458
3-141гс14 472
3-142гс14 463
3-143гс14 458
3-144гс14 459
3-146гс14 460
3-147гс14 460

3-148гс14 461
3-151гс14 461
3-152гс14 463
3-153гс14 464
3-154гс14 464
3-155гс14 462
3-157гс14 465
3-157гс14 467
3-159гс14 468
3-160гс14 465
3-161гс14 468
3-163гс14 469
3-164гс14 469
3-165гс14 466
3-166гс14 467
3-167гс14 470
3-168гс14 470
3-169гс14 471
3-170гс14 473
3-172гс14 473
3-173гс14 474
3-174гс14 475
3-175гс14 471
3-176гс14 475
3-177гс14 476
3-179гс14 478
3-180гс14 478
3-181гс14 479
3-182гс14 476
3-183гс14 481
3-184гс14 479
3-187гс14 482
3-188гс14 482
3-189гс14 492
3-190гс14 492
3-194гс14 485
3-196гс14 483
3-197гс14 484
3-198гс14 484
3-199гс14 485
3-200гс14 486
3-202гс14 486
3-203гс14 493
3-204гс14 487
3-205гс14 487
3-206гс14 488
3-207гс14 488

3-208гс14 489
3-210гс14 490
3-212гс14 489
3-213гс14 491
3-214гс14 490
3-216гс14 493
3-217гс14 491
3-1гс15 494
3-3гс15 494
3-5гс15 500
3-8гс15 495
3-9гс15 496
3-10гс15 496
3-11гс15 497
3-14гс15 497
3-17гс15 502
3-18гс15 498
3-20гс15 498
3-21гс15 499
3-22гс15 499
3-24гс15 500
3-25гс15 502
3-28гс15 503
3-29гс15 503
3-30гс15 504
3-31гс15 504
3-33гс15 505
3-34гс15 501
3-35гс15 501
3-37гс15 505
3-38гс15 506
3-39гс15 507
3-40гс15 506
3-42гс15 507
3-43гс15 508
3-45гс15 508
3-46гс15 519
3-49гс15 509
3-50гс15 510
3-51гс15 529
3-52гс15 511
3-53гс15 510
3-54гс15 511
3-56гс15 513
3-59гс15 531
3-60гс15 517
3-61гс15 513
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3-62гс15 514
3-63гс15 512
3-67гс15 514
3-68гс15 517
3-77гс15 515
3-100гс15 520
3-126гс15 515
3-127гс15 516
3-133гс15 521
3-140гс15 523
3-152гс15 529
3-153гс15 516
3-158гс15 518
3-167гс15 519
3-192гс15 525
3-197гс15 520
3-198гс15 521
3-216гс15 522
3-223гс15 522
3-231гс15 526
3-235гс15 524
3-240гс15 524
3-255гс15 526
3-256гс15 525
3-259гс15 523
3-262гс15 527
3-285гс15 530
3-316гс15 532
3-317гс15 527
3-318гс15 528
3-327гс15 530

3-357гс15 531
3-358гс15 528
3-374гс15 535
3-379гс15 533
3-389гс15 532
3-502гс15 534
3-539гс15 535
3-542гс15 451
3-543гс15 536
3-555гс15 533
3-597гс15 542
3-625гс15 537
3-649гс15 539
3-669гс15 540
3-670гс15 539
3-741гс15 538
3-825гс15 541
3-837гс15 542
3-877гс15 543
3-891гс15 538
3-928гс15 540
3-945гс15 543
3-952гс15 495
3-957гс15 541
3-965гс15 544
3-988гс15 544
3-1014гс15 546
3-1017гс15 547
3-1028гс15 552
3-1052гс15 545
3-1084гс15 545

3-1085гс15 546
3-1095гс15 549
3-1117гс15 547
3-1123гс15 548
3-1135гс15 550
3-1143гс15 550
3-1150гс15 554
3-1157гс15 551
3-1158гс15 553
3-1165гс15 552
3-1182гс15 555
3-1202гс15 556
3-1247гс15 555
3-1283гс15 553
3-1300гс15 554
3-4гс16 556
3-31гс16 557
3-84гс16 560
3-107гс16 558
3-137гс16 558
3-173гс16 565
3-174гс16 559
3-200гс16 566
3-224гс16 561
3-226гс16 562
3-237гс16 570
3-238гс16 563
3-242гс16 560
3-253гс16 563
3-254гс16 570
3-266гс16 566

3-269гс16 568
3-287гс16 567
3-291гс16 564
3-295гс16 573
3-304гс16 564
3-323гс16 577
3-332гс16 571
3-341гс16 569
3-387гс16 568
3-399гс16 574
3-423гс16 576
6-430гс16 573
3-449гс16 574
3-477гс16 572
3-512гс16 575
3-519гс16 579
3-563гс16 575
3-578гс16 577
3-584гс16 578
3-585гс16 578
3-605гс16 579
3-610гс16 576
3-774гс16 580
21-357а14 584
21-1438а15 584
21-4846а15 585
21-5446а15 586
21-5797а15 585
21-41а16 586
21-286а16 587

Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних 
рішень*:

підп. b п. 1 ст. V ..... 208
Конвенція про захист прав людини*:

п. 1 ст. 6 ..... 423, 580, 586
ст. 1 Першого протоколу ..... 92
ст. 6 ..... 92, 194

Конвенція про права дитини:
ст. 3 ..... 272

КУ:
п. 8 ч. 3 ст. 129 ..... 574
ст. 19 ..... 574
ст. 33 ..... 72
ст. 41 ..... 80
ст. 55 ..... 273, 281
ст. 58 ..... 179
ст. 61 ..... 86, 107
ст. 124 ..... 273, 552
ст. 129 ..... 194

КУРСР:
ст. 10 ..... 473, 493, 513

ВК України:
ст. 8 ..... 401
ст. 88 ..... 576
ст. 90 ..... 332, 401
ч. 4 ст. 88 ..... 332

ГК України:
ст. 16 ..... 547
ст. 20 ..... 451, 457, 556
ст. 49 ..... 525
ст. 59 ..... 445
ст. 65 ..... 534
ст. 75 ..... 533
ст. 81 ..... 547
ст. 82 ..... 534
ст. 88 ..... 489, 490, 547
ст. 134 ..... 490
ст. 139 ..... 476
ст. 167 ..... 490, 493, 530
ст. 180 ..... 525
ст. 188 ..... 534
ст. 193 ..... 537
ст. 200 ..... 557
ст. 203 ..... 526
ст. 207 ..... 550, 562, 563, 563, 564, 570
ст. 218 ..... 522
ст. 224 ..... 458, 482, 490
ст. 225 ..... 491
ст. 226 ..... 491
ст. 231 ..... 487
ст. 283 ..... 537
ст. 285 ..... 537
ст. 286 ..... 537
ч. 1 ст. 221 ..... 523
ч. 1 ст. 229 ..... 537
ч. 1 ст. 66 ..... 476
ч. 2 ст. 218 ..... 537
ч. 3 ст. 207 ..... 430
ч. 4 ст. 219 ..... 537

ч. 6 ст. 231 ..... 531
ч. 6 ст. 232 ..... 451, 510

ГПК України:
п. 1 ч. 1 ст. 111-16 ..... 519
п. 1 ч. 1 ст. 81 ..... 574
п. 1 ч. 2 ст. 112 ..... 517
п. 4 ч. 1 ст. 12 ..... 220
ст. 12 ..... 525, 546
ст. 25 ..... 503
ст. 29 ..... 535
ст. 30 ..... 457
ст. 32 ..... 457
ст. 33 ..... 457
ст. 34 ..... 457
ст. 35 ..... 504, 561
ст. 36 ..... 457
ст. 43 ..... 457, 457, 534, 560
ст. 79 ..... 503, 534
ст. 82 ..... 534
ст. 83 ..... 534
ст. 104 ..... 457
ст. 105 ..... 457
ст. 112 ..... 464, 504, 523
ст. 113 ..... 504
ст. 114 ..... 504
ст. 115 ..... 552
ст. 125 ..... 580
ст. 126 ..... 580
ст. 207 ..... 544
ст. 111-10 ..... 457, 550
ст. 111-11 ..... 457
ст. 111-7 ..... 537
ч. 1 ст. 110 ..... 580
ч. 1 ст. 111-10 ..... 517
ч. 1 ст. 20 ..... 517
ч. 1 ст. 27 ..... 517
ч. 1 ст. 50 ..... 580
ч. 1 ст. 53 ..... 580
ч. 1 ст. 86 ..... 517
ч. 4 ст. 22 ..... 572

ЖК УРСР:
ст. 64 ..... 82, 235
ст. 68 ..... 235
ст. 109 ..... 223
ст. 156 ..... 82, 422
ст. 157 ..... 422
ст. 160 ..... 235
ст. 162 ..... 235
ч. 2 ст. 109 ..... 118, 151, 164, 167, 175, 208, 213, 219, 
238, 253, 270, 299, 304, 310, 331, 423
ч. 3 ст. 109 ..... 177, 407

ЗК України 1990 року:
ст. 30 ..... 314

ЗК України:
п. 3 ст. 142 ..... 480
п. 4 ст. 142 ..... 480
ст. 60 ..... 576
ст. 81 ..... 268
ст. 84 ..... 576
ст. 116 ..... 268, 536
ст. 118 ..... 87
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ЗК України:
ст. 120 ..... 268, 314, 494, 576
ст. 123 ..... 87, 494
ст. 124 ..... 465, 467, 536
ст. 130 ..... 268
ст. 134 ..... 465, 467, 576
ст. 140 ..... 80
ст. 141 ..... 470, 494, 536
ст. 142 ..... 536
ст. 143 ..... 470
ст. 144 ..... 470
ст. 152 ..... 87, 490
ст. 156 ..... 490, 521, 538
ст. 157 ..... 490, 538
ст. 166 ..... 268
ч. 3 ст. 122 ..... 506
ч. 4 ст. 120 ..... 209
ч. 6 ст. 120 ..... 94

КАС України:
ст. 2 ..... 525
ст. 3 ..... 92
ст. 4 ..... 92, 525
ст. 17 ..... 92
ст. 18 ..... 92
ст. 99 ..... 92
ст. 100 ..... 92

КЗпП України:
п. 3 ст. 134 ..... 280
ст. 236 ..... 403
ч. 1 ст. 117 ..... 420
ч. 1 ст. 3 ..... 280
ч. 2 ст. 117 ..... 420
ч. 3 ст. 233 ..... 280

КпШС України:
ст. 11 ..... 195
ст. 22 ..... 116, 195, 198, 360
ст. 24 ..... 116
ст. 25 ..... 198
ст. 28 ..... 116, 198
ст. 124 ..... 367
ч. 3 ст. 29 ..... 195

СК України:
п. 3 ч. 1 ст. 57 ..... 258
Прикінцеві положення ..... 231
ст. 57 ..... 78, 103, 114, 115, 142, 161, 178, 268, 269, 275, 
382, 404
ст. 60 ..... 78, 103, 114, 115, 123, 142, 178, 195, 198, 211, 
231, 232, 258, 269, 275, 353, 360, 374, 382, 392, 404
ст. 61 ..... 78, 114, 115, 142, 198, 252, 268, 269, 374, 382, 
404
ст. 62 ..... 198, 374
ст. 63 ..... 211, 222, 374, 382
ст. 64 ..... 374
ст. 65 ..... 123, 139, 142, 211, 222, 269, 374, 382
ст. 66 ..... 374
ст. 67 ..... 374
ст. 68 ..... 198, 374
ст. 69 ..... 231, 276, 374, 392
ст. 70 ..... 198, 222, 231, 252, 276
ст. 71 ..... 198, 222, 404
ст. 72 ..... 178
ст. 74 ..... 103, 114, 392
ст. 75 ..... 363
ст. 84 ..... 228
ст. 91 ..... 228
ст. 93 ..... 103
ст. 97 ..... 103
ст. 176 ..... 111
ст. 177 ..... 111, 176, 210, 215, 238, 272, 312, 372
ст. 181 ..... 228
ст. 183 ..... 228

ст. 184 ..... 228
ст. 185 ..... 95
ст. 196 ..... 257, 300, 337
ст. 199 ..... 95
ч. 1 ст. 196 ..... 164, 275, 334
ч. 1 ст. 70 ..... 158
ч. 2 ст. 177 ..... 200, 336
ч. 2 ст. 72 ..... 195
ч. 4 ст. 71 ..... 350
ч. 5 ст. 71 ..... 350

ЦК України:
п. 1 ст. 258 ..... 75
п. 1 ч. 1 ст. 268 ..... 493
п. 1 ч. 1 ст. 593 ..... 495
п. 1 ч. 2 ст. 11 ..... 445
п. 1 ч. 2 ст. 258 ..... 313, 341, 398
п. 2 ст. 263 ..... 568
п. 4 Прикінцевих та перехідних положень ..... 511
п. 4 ч. 1 ст. 268 ..... 386, 400
п. 4 ч. 1 ст. 268 (у редакції, що діяла до набрання чин-
ності Законом України від 20.12.2011 № 4176-VI «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо вдоско-
налення порядку здійснення судочинства») ..... 535
п. 5 ч. 1 ст. 3 ..... 234
п. 5 ч. 1 ст. 991 ..... 496
п. 6 ч. 1 ст. 3 ..... 234
ст. 10 ..... 393
ст. 11 ..... 148, 578
ст. 15 ..... 117, 344, 415, 457, 539, 539, 556
ст. 16 ..... 87, 105, 154, 232, 284, 302, 415, 451, 457, 539, 
539, 556
ст. 22 ..... 279, 438, 458, 482, 490, 521, 538
ст. 23 ..... 289
ст. 24 ..... 560
ст. 29 ..... 238, 306
ст. 31 ..... 252
ст. 32 ..... 272
ст. 52 ..... 269, 382
ст. 65 ..... 222
ст. 91 ..... 214, 562
ст. 92 ..... 214, 375, 478, 562, 567
ст. 95 ..... 88
ст. 97 ..... 221, 478
ст. 98 ..... 221, 478
ст. 99 ..... 221, 471, 478
ст. 100 ..... 493
ст. 104 ..... 96, 214
ст. 107 ..... 445
ст. 109 ..... 445
ст. 115 ..... 490
ст. 116 ..... 482, 489, 490, 534, 547
ст. 142 ..... 547
ст. 143 ..... 534
ст. 145 ..... 440, 534
ст. 147 ..... 461
ст. 148 ..... 482, 517
ст. 149 ..... 64
ст. 153 ..... 547
ст. 161 ..... 471, 478
ст. 177 ..... 96
ст. 178 ..... 96
ст. 182 ..... 218, 259, 294
ст. 183 ..... 268
ст. 190 ..... 476
ст. 192 ..... 184, 267, 503
ст. 202 ..... 273, 278
ст. 203 ..... 74, 87, 93, 95, 96, 110, 111, 141, 145, 152, 
170, 176, 184, 215, 222, 226, 236, 238, 250, 263, 272, 
278, 290, 292, 294, 299, 340, 352, 373, 375, 390, 402, 
406, 433, 434, 459, 494, 506, 519, 521, 533, 534, 539, 
539, 556, 567, 570, 574
ст. 204 ..... 348, 587
ст. 205 ..... 587

ст. 207 ..... 292, 478, 567
ст. 214 ..... 438
ст. 215 ..... 74, 87, 93, 95, 96, 110, 111, 141, 145, 152, 
176, 215, 227, 232, 238, 250, 255, 262, 272, 290, 292, 
294, 315, 352, 390, 402, 406, 433, 434, 459, 478, 494, 
504, 506, 508, 511, 514, 516, 519, 521, 530, 533, 539, 
539, 556, 567, 570, 574
ст. 216 ..... 87, 92, 145, 232, 315, 415, 511, 514, 547, 556, 
570
ст. 217 ..... 459
ст. 220 ..... 277
ст. 224 ..... 215
ст. 227 ..... 277, 309, 335, 355
ст. 228 ..... 165, 359, 390, 587
ст. 229 ..... 226, 236, 263, 299, 340, 361, 373, 506
ст. 233 ..... 141, 529
ст. 234 ..... 68, 99, 551
ст. 235 ..... 119, 266, 278
ст. 236 ..... 437, 550
ст. 237 ..... 273, 574
ст. 238 ..... 574
ст. 239 ..... 574
ст. 240 ..... 273, 574
ст. 241 ..... 273, 375, 430, 434, 434, 435, 439, 439, 476, 
478, 520, 567
ст. 244 ..... 181, 273, 278, 574
ст. 245 ..... 278
ст. 246 ..... 574
ст. 248 ..... 181, 574
ст. 249 ..... 181
ст. 251 ..... 354
ст. 252 ..... 75, 283, 354
ст. 253 ..... 75, 104, 264, 283, 341
ст. 254 ..... 264, 274, 281, 283, 354
ст. 255 ..... 283
ст. 256 ..... 67, 67, 72, 73, 75, 77, 79, 85, 86, 107, 118, 
127, 142, 147, 151, 162, 211, 235, 261, 264, 274, 281, 
322, 341, 387, 397, 444, 452, 475, 565
ст. 257 ..... 72, 75, 77, 80, 86, 92, 107, 118, 127, 142, 151, 
157, 162, 181, 211, 212, 235, 261, 264, 274, 281, 317, 
341, 354, 387, 397, 410, 434, 444, 452, 475, 536, 565, 566
ст. 258 ..... 72, 75, 86, 107, 142, 155, 162, 211, 261, 264, 
274, 281, 283, 322, 414, 566
ст. 259 ..... 72, 114, 162, 322
ст. 260 ..... 72, 162, 410
ст. 261 ..... 67, 72, 73, 80, 151, 156, 157, 162, 181, 194, 
206, 211, 212, 235, 244, 261, 274, 281, 283, 315, 341, 
343, 354, 397, 410, 413, 414, 444, 451, 475, 485, 487, 
511, 533, 535, 536, 551, 561, 565, 575
ст. 262 ..... 72, 211, 343
ст. 263 ..... 72, 522
ст. 264 ..... 72, 118, 262, 266, 286
ст. 265 ..... 72
ст. 266 ..... 67, 72, 80, 118, 156, 162, 211, 274, 387, 566, 
575
ст. 267 ..... 67, 72, 73, 79, 80, 85, 92, 105, 108, 151, 155, 
156, 158, 162, 178, 181, 211, 235, 262, 266, 281, 315, 
322, 329, 354, 387, 397, 410, 444, 452, 475, 485, 499, 
535, 536, 551, 565
ст. 268 ..... 72, 332, 401, 511
ст. 317 ..... 109, 139, 184, 259, 422
ст. 319 ..... 184
ст. 320 ..... 142
ст. 321 ..... 109, 184
ст. 322 ..... 109, 537
ст. 323 ..... 537
ст. 326 ..... 181
ст. 328 ..... 128, 170, 181, 218, 276, 278
ст. 330 ..... 92, 184, 221, 411, 492, 511
ст. 331 ..... 81, 83, 117, 128, 136, 150, 218, 249, 259, 263, 
276, 344, 485
ст. 334 ..... 139
ст. 355 ..... 117
ст. 356 ..... 392

ст. 362 ..... 344, 523
ст. 364 ..... 209, 285
ст. 365 ..... 133, 285, 324
ст. 367 ..... 209, 392
ст. 368 ..... 276, 392
ст. 376 ..... 209, 252, 259, 485
ст. 377 ..... 268, 276
ст. 383 ..... 82, 422
ст. 387 ..... 136, 145, 181, 221, 411, 514
ст. 388 ..... 92, 107, 145, 149, 169, 181, 184, 282, 284, 
315, 339, 401, 411, 458, 465, 492, 493, 494, 511, 513, 514
ст. 391 ..... 82, 109, 422
ст. 392 ..... 81, 83, 108, 128, 136, 150, 249, 263, 307, 344, 
392, 456, 487
ст. 405 ..... 82, 336, 422
ст. 509 ..... 148, 537, 578
ст. 512 ..... 144, 173, 317, 433, 440, 469, 500, 504, 521, 
524, 533, 534, 563
ст. 513 ..... 433, 440, 504, 524
ст. 514 ..... 317, 433, 440, 500, 504, 521, 524, 533
ст. 515 ..... 433
ст. 516 ..... 199, 289, 440, 500, 504, 508, 521, 524, 556
ст. 517 ..... 199, 433, 440, 469, 500, 504, 524
ст. 518 ..... 440, 500, 504, 524
ст. 519 ..... 440, 504, 524
ст. 525 ..... 129, 504, 511, 525
ст. 526 ..... 83, 84, 105, 123, 150, 231, 248, 366, 410, 417, 
418, 433, 504, 511, 525, 537
ст. 527 ..... 144
ст. 528 ..... 144
ст. 530 ..... 78, 79, 104, 157, 180, 436, 449, 453, 525
ст. 533 ..... 70, 104, 184, 227, 267, 305, 503, 542
ст. 536 ..... 145, 507, 528
ст. 537 ..... 105
ст. 538 ..... 432, 453
ст. 541 ..... 150, 235
ст. 543 ..... 64, 150, 463, 472
ст. 544 ..... 197
ст. 545 ..... 120
ст. 546 ..... 62, 215
ст. 547 ..... 444
ст. 548 ..... 74
ст. 549 ..... 86, 107, 225, 267, 274, 283, 379, 395, 503, 
534
ст. 550 ..... 379, 395, 534
ст. 551 ..... 379, 395
ст. 552 ..... 379, 395
ст. 553 ..... 64, 154, 199, 219
ст. 554 ..... 62, 116, 154, 161, 199, 204, 219, 245, 370, 
414, 442, 463, 472
ст. 555 ..... 199
ст. 556 ..... 197, 219
ст. 558 ..... 551
ст. 559 ..... 262, 318, 414
ст. 560 ..... 557
ст. 563 ..... 557
ст. 565 ..... 557
ст. 574 ..... 448
ст. 575 ..... 129, 316
ст. 578 ..... 117, 139, 232
ст. 583 ..... 448
ст. 589 ..... 86, 119, 179, 254, 409, 448
ст. 590 ..... 119, 179, 254, 409
ст. 593 ..... 194, 316, 438
ст. 598 ..... 78, 105, 180, 240, 242, 479
ст. 599 ..... 78, 105, 120, 170, 180, 193, 242, 418, 418
ст. 601 ..... 451, 484, 526, 541, 559, 579
ст. 602 ..... 187, 541
ст. 604 ..... 479
ст. 605 ..... 517
ст. 606 ..... 187, 558, 579
ст. 609 ..... 308, 316, 577, 578
ст. 610 ..... 104, 449, 525
ст. 611 ..... 388, 418, 525
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ЦК України:
ст. 612 ..... 449, 523
ст. 613 ..... 267, 354, 503, 523
ст. 614 ..... 504
ст. 617 ..... 522, 537
ст. 625 ..... 71, 104, 120, 123, 141, 145, 193, 231, 286, 
286, 330, 347, 355, 396, 418, 421, 449, 573, 576
ст. 626 ..... 278
ст. 627 ..... 84, 547
ст. 628 ..... 547
ст. 629 ..... 150, 366, 504, 537
ст. 631 ..... 78, 157, 314, 479, 525, 534
ст. 632 ..... 455
ст. 633 ..... 231
ст. 635 ..... 170
ст. 638 ..... 140, 278
ст. 642 ..... 170
ст. 651 ..... 366, 438, 534
ст. 653 ..... 180, 194, 438
ст. 654 ..... 534
ст. 655 ..... 139, 278, 361, 504, 523
ст. 662 ..... 139, 525
ст. 692 ..... 436
ст. 693 ..... 453
ст. 715 ..... 523
ст. 716 ..... 523
ст. 717 ..... 141, 226, 263, 299, 340, 373
ст. 759 ..... 537, 566
ст. ст.  ..... 344
ст. 785 ..... 435, 443, 444, 566
ст. 799 ..... 277
ст. 853 ..... 464
ст. 876 ..... 232, 284
ст. 882 ..... 464
ст. 901 ..... 567
ст. 936 ..... 511
ст. 942 ..... 511
ст. 949 ..... 511
ст. 979 ..... 548
ст. 983 ..... 282, 531
ст. 991 ..... 548
ст. 993 ..... 282, 311, 317, 320, 343, 385
ст. 1000 ..... 150
ст. 1003 ..... 150
ст. 1009 ..... 150
ст. 1046 ..... 81, 85, 120, 129, 241, 252, 325, 426
ст. 1047 ..... 81, 85, 120, 129, 241, 252, 325, 426
ст. 1048 ..... 81, 85, 120, 151, 170, 193, 388, 398, 507
ст. 1049 ..... 85, 129, 241, 252, 388, 426
ст. 1050 ..... 75, 85, 86, 107, 142, 252, 264, 274, 318, 409, 
425
ст. 1051 ..... 85, 252, 325
ст. 1054 ..... 193
ст. 1055 ..... 212
ст. 1058 ..... 123, 231, 240, 292, 330, 373, 378, 421
ст. 1059 ..... 79, 292, 421
ст. 1060 ..... 104, 126, 231, 240, 292
ст. 1061 ..... 104, 145, 330, 373, 378, 395
ст. 1066 ..... 165, 231, 240, 355
ст. 1067 ..... 240
ст. 1070 ..... 145, 240, 330, 373, 378, 395
ст. 1071 ..... 153, 165, 355, 431, 431, 432, 436, 443, 446, 
446, 460, 484, 541
ст. 1073 ..... 133, 165, 292, 395
ст. 1074 ..... 231
ст. 1078 ..... 165
ст. 1130 ..... 565
ст. 1131 ..... 565
ст. 1166 ..... 279, 282, 307, 320, 439, 490, 498, 521, 538
ст. 1167 ..... 289
ст. 1172 ..... 182, 279, 322
ст. 1187 ..... 182, 279, 462
ст. 1188 ..... 282, 486
ст. 1191 ..... 280, 282, 317, 343, 384, 385, 496

ст. 1194 ..... 265, 289, 307, 311, 320
ст. 1206 ..... 321
ст. 1212 ..... 140, 159, 330, 332, 401, 441, 456, 457, 464, 
497, 500
ст. 1213 ..... 253, 464
ст. 1214 ..... 507
ст. 1216 ..... 218
ст. 1217 ..... 408
ст. 1218 ..... 218
ст. 1219 ..... 431, 461
ст. 1223 ..... 408
ст. 1228 ..... 153, 392
ст. 1245 ..... 408
ст. 1261 ..... 408
ст. 1266 ..... 408
ст. 1268 ..... 422
ст. 1278 ..... 392
ст. 1279 ..... 392
ст. 1281 ..... 319
ст. 1296 ..... 422
ст. 1297 ..... 121
ст. 1299 ..... 422
ст. 1056-1 ..... 274
ст. 1057-1 ..... 372
ч. 1 ст. 1048 ..... 75
ч. 1 ст. 1049 ..... 264
ч. 1 ст. 1054 ..... 212
ч. 1 ст. 1058 ..... 417
ч. 1 ст. 1061 ..... 417
ч. 1 ст. 1212 ..... 69, 253
ч. 1 ст. 159 ..... 221
ч. 1 ст. 16 ..... 528
ч. 1 ст. 196 ..... 74
ч. 1 ст. 203 ..... 227, 462, 488, 540
ч. 1 ст. 212 ..... 84
ч. 1 ст. 215 ..... 200, 462, 495, 540
ч. 1 ст. 216 ..... 102, 132
ч. 1 ст. 225 ..... 63, 130
ч. 1 ст. 230 ..... 260
ч. 1 ст. 233 ..... 357
ч. 1 ст. 241 ..... 459
ч. 1 ст. 251 ..... 318, 425
ч. 1 ст. 252 ..... 318, 425
ч. 1 ст. 259 ..... 69, 147, 233
ч. 1 ст. 261 ..... 67, 75, 75, 77, 79, 85, 86, 107, 118, 127, 
142, 195, 264, 518, 568
ч. 1 ст. 388 ..... 102, 221, 452
ч. 1 ст. 523 ..... 140
ч. 1 ст. 530 ..... 458
ч. 1 ст. 549 ..... 334
ч. 1 ст. 559 ..... 61, 61, 62, 66, 67, 76, 93, 149, 199, 222, 
230, 254, 365, 483, 544, 572
ч. 1 ст. 575 ..... 106, 495
ч. 1 ст. 598 ..... 106, 171
ч. 1 ст. 608 ..... 131
ч. 1 ст. 609 ..... 106, 254, 495
ч. 1 ст. 614 ..... 458
ч. 1 ст. 625 ..... 537
ч. 1 ст. 651 ..... 84
ч. 1 ст. 692 ..... 452
ч. 1 ст. 901 ..... 445
ч. 1 ст. 903 ..... 445
ч. 1 ст. 92 ..... 518
ч. 2 ст. 1050 ..... 157, 194, 248, 261, 297, 302, 368
ч. 2 ст. 1054 ..... 297
ч. 2 ст. 1141 ..... 577
ч. 2 ст. 1192 ..... 287
ч. 2 ст. 1214 ..... 528
ч. 2 ст. 1281 ..... 326
ч. 2 ст. 203 ..... 488
ч. 2 ст. 258 ..... 80, 117, 139, 206, 334, 386, 387
ч. 2 ст. 260 ..... 75, 451
ч. 2 ст. 264 ..... 100
ч. 2 ст. 331 ..... 97, 102

ч. 2 ст. 372 ..... 195
ч. 2 ст. 377 ..... 94
ч. 2 ст. 388 ..... 530
ч. 2 ст. 52 ..... 142
ч. 2 ст. 530 ..... 452
ч. 2 ст. 583 ..... 352
ч. 2 ст. 598 ..... 171
ч. 2 ст. 625 ..... 271, 288, 297, 386, 469
ч. 2 ст. 785 ..... 537
ч. 2 ст. 98 ..... 471
ч. 3 ст. 1061 ..... 417
ч. 3 ст. 12 ..... 517
ч. 3 ст. 1272 ..... 230
ч. 3 ст. 1281 ..... 326
ч. 3 ст. 254 ..... 75, 86, 107, 142, 341, 387
ч. 3 ст. 267 ..... 566
ч. 3 ст. 28 ..... 569
ч. 3 ст. 358 ..... 209
ч. 3 ст. 368 ..... 97, 195
ч. 3 ст. 370 ..... 195
ч. 3 ст. 376 ..... 102
ч. 3 ст. 509 ..... 225
ч. 3 ст. 549 ..... 334
ч. 3 ст. 551 ..... 142, 229, 334, 409
ч. 3 ст. 554 ..... 149
ч. 3 ст. 559 ..... 140
ч. 3 ст. 92 ..... 435, 471, 476
ч. 3. ст. 238 ..... 449
ч. 4 ст. 1191 ..... 346
ч. 4 ст. 258 ..... 528
ч. 4 ст. 267 ..... 67, 77, 118, 283, 341, 398, 566, 568
ч. 4 ст. 559 ..... 61, 61, 63, 64, 65, 65, 66, 68, 75, 76, 89, 
99, 161, 166, 168, 169, 171, 179, 197, 217, 230, 242, 248, 
257, 283, 301, 301, 302, 313, 318, 323, 333, 354, 365, 
368, 370, 396, 409, 419, 425, 488, 507, 542, 556
ч. 4 ст. 853 ..... 456
ч. 5 ст. 1061 ..... 417
ч. 5 ст. 11 ..... 580
ч. 5 ст. 1268 ..... 121
ч. 5 ст. 261 ..... 67, 75, 75, 77, 79, 85, 86, 107, 118, 142, 
304, 387, 452
ч. 5 ст. 267 ..... 568
ч. 6 ст. 203 ..... 200
ч. 6 ст. 261 ..... 346, 496
ч. 6 ст. 762 ..... 537

ЦК УРСР:
ст. 70 ..... 511
ст. 71 ..... 443, 511, 515
ст. 75 ..... 443
ст. 76 ..... 443, 511, 515
ст. 80 ..... 113
ст. 83 ..... 511
ст. 87 ..... 473, 493, 513
ст. 425 ..... 360
ч. 1 ст. 76 ..... 195

ЦПК України 1963 року:
ч. 5 ст. 103 ..... 367

ЦПК України:
п. 1 ч. 1 ст. 205 ..... 157, 248
п. 1 ч. 2 ст. 389-5 ..... 175, 296
п. 2 ч. 1 ст. 205 ..... 127, 244
п. 2 ч. 1 ст. 293 ..... 364
п. 2 ч. 1 ст. 324 ..... 237, 259
п. 2 ч. 1 ст. 389-10 ..... 175, 296
п. 28-1 ч. 1 ст. 293 ..... 154
п. 4 ч. 1 ст. 201 ..... 235
п. 4 ч. 1 ст. 268 ..... 189
п. 5 ч. 1 ст. 293 ..... 280
п. 5 ч. 4 ст. 328 ..... 305
розділ VII ..... 382
ст. 3 ..... 392

ст. 8 ..... 92
ст. 10 ..... 296
ст. 11 ..... 392
ст. 13 ..... 310
ст. 15 ..... 92, 160, 214, 280, 392, 405
ст. 16 ..... 92, 160, 161, 203, 248, 280, 358, 370, 384, 405
ст. 33 ..... 392
ст. 84 ..... 244
ст. 107 ..... 161
ст. 118 ..... 160, 405
ст. 143 ..... 409
ст. 168 ..... 409
ст. 175 ..... 196
ст. 205 ..... 214
ст. 208 ..... 310
ст. 213 ..... 248, 294, 296, 361
ст. 214 ..... 248, 296
ст. 292 ..... 155, 369
ст. 293 ..... 310, 425
ст. 297 ..... 155
ст. 303 ..... 248
ст. 309 ..... 386
ст. 316 ..... 248
ст. 324 ..... 154, 198, 310, 364, 376, 425
ст. 373 ..... 101, 256, 273
ст. 378 ..... 251
ст. 383 ..... 285
ст. 386 ..... 243, 285, 352, 357
ч. 1 ст. 175 ..... 244
ч. 1 ст. 292 ..... 320
ч. 1 ст. 383 ..... 243, 325, 338, 352, 357
ч. 12 ст. 110 ..... 393
ч. 2 ст. 109 ..... 393
ч. 2 ст. 69 ..... 154
ч. 3 ст. 213 ..... 262
ч. 3 ст. 232 ..... 281
ч. 3 ст. 32 ..... 338
ч. 3 ст. 389-11 ..... 317
ч. 3 ст. 61 ..... 282
ч. 4 ст. 10 ..... 262
ч. 4 ст. 175 ..... 244
ч. 4 ст. 69 ..... 154
ч. 5 ст. 175 ..... 244
ч. 7 ст. 110 ..... 88, 411
ч. 8 ст. 110 ..... 411

Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютно-
го контролю» ..... 267

Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютно-
го контролю» від 19.02.1993 № 15-93:

ст. 5 ..... 503
ЗУ «Про акціонерні товариства»:

ст. 53 ..... 470
ч. 1 ст. 68 ..... 499

ЗУ «Про акціонерні товариства»:
ч. 1 ст. 69 ..... 499
ч. 2 ст. 55 ..... 470, 471
ч. 2 ст. 8 ..... 499
ч. 8 ст. 53 ..... 471

ЗУ «Про архітектурну діяльність»:
ст. 9 ..... 218

ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ..... 273

ЗУ «Про банки і банківську діяльність»:
ст. 2 ..... 502, 522, 585
ст. 23 ..... 88
ст. 75 ..... 567
ст. 76 ..... 567
ст. 78 ..... 567
ст. 80 ..... 567
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ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні»:

ст. 1 ..... 460
ст. 9 ..... 460
ч. 1 ст. 9 ..... 515

ЗУ «Про введення мораторію на примусову реалізацію 
майна»:

ст. 2 ..... 527
ЗУ «Про виконавче провадження»:
глава 9 ..... 382

п. 1 ч. 1 ст. 26 ..... 291
п. 2 ч. 2 ст. 17 ..... 244
п. 5 ст. 3 ..... 244
п. 6 ч. 1 ст. 26 ..... 244
п. 8 ч. 1 ст. 26 ..... 527, 532
ст. 11 ..... 72, 94, 323
ст. 12 ..... 72
ст. 17 ..... 101, 196
ст. 18 ..... 196, 244
ст. 25 ..... 94, 167
ст. 31 ..... 94
ст. 32 ..... 491
ст. 36 ..... 273, 274
ст. 36 ..... 256
ст. 47 ..... 437, 501, 569
ст. 49 ..... 94, 501, 569
ст. 50 ..... 437
ст. 52 ..... 94
ст. 54 ..... 252, 364, 375, 405
ст. 57 ..... 545
ст. 58 ..... 89, 124, 128, 255, 416, 424, 450, 495
ст. 62 ..... 88, 110, 270, 370, 424, 450
ч. 1 ст. 24 ..... 291
ч. 1 ст. 40 ..... 256
ч. 2 ст. 11 ..... 101
ч. 2 ст. 23 ..... 433
ч. 2 ст. 3 ..... 527, 532
ч. 2 ст. 52 ..... 545
ч. 3 ст. 27 ..... 167
ч. 4 ст. 58 ..... 545
ч. 5 ст. 52 ..... 545
ч. 5 ст. 58 ..... 73, 77, 98, 103, 110, 148, 560
ч. 5 ст. 62 ..... 98
ч. 8 ст. 54 ..... 351, 93

ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» ..... 501, 558

ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом»:

абз. 8 ст. 1 ст. 6 ..... 478
п. 11 прикінцевих та перехідних положень ..... 570
п. 15 ст. 11 ..... 472
п. 3 ст. 1 ..... 463
п. 6 ч. 1 ст. 23 ..... 350
п. 7 ст. 1 ..... 463
підп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 31 ..... 445
ст. 1 ..... 448, 454, 454, 480, 541
ст. 5 ..... 135, 350
ст. 6 ..... 454, 454, 484
ст. 7 ..... 454, 454, 580
ст. 8 ..... 543, 553, 570
ст. 10 ..... 564
ст. 12 ..... 541, 550
ст. 14 ..... 448, 459
ст. 15 ..... 454
ст. 16 ..... 497, 524
ст. 17 ..... 459, 497, 502, 524, 529
ст. 18 ..... 502
ст. 23 ..... 135, 546
ст. 24 ..... 497
ст. 25 ..... 135, 480
ст. 26 ..... 135

ст. 29 ..... 135
ст. 30 ..... 135
ст. 31 ..... 442, 524
ст. 32 ..... 135
ст. 35 ..... 486
ст. 37 ..... 486
ст. 38 ..... 486
ст. 47 ..... 478, 480, 484
ст. 48 ..... 478, 480, 484
ст. 49 ..... 478, 484
ст. 115 ..... 553
ст. 18 (у редакції, що діяла до набрання чинності 
Законом України від 22.12.2011 № 4212-VI) ..... 529
ст. 3-1 ..... 497
ч. 1 ст. 25 ..... 453
ч. 10 ст. 17 ..... 438, 505
ч. 11 ст. 17 ..... 505
ч. 15 ст. 16 ..... 579
ч. 2 ст. 32 ..... 453
ч. 3 ст. 10 ..... 508, 514
ч. 3 ст. 8 ..... 541, 549, 553
ч. 4 ст. 42 ..... 556
ч. 4 ст. 96 ..... 555
ч. 5 ст. 5 ..... 461
ч. 6 ст. 14 ..... 445
ч. 6 ст. 19 ..... 579
ч. 6 ст. 52 ..... 453
ч. 8 ст. 17 ..... 554
ч. 9 ст. 45 ..... 556

ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника та ви-
знання його банкрутом»:

ст. 31 ..... 498
ЗУ «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошо-
вих зобов’язань»:

ст. 1 ..... 267, 503
ст. 3 ..... 267, 503
ст. 4 ..... 267, 503

ЗУ «Про власність» ..... 487

ЗУ «Про власність»:
ст. 20 ..... 463, 477
ст. 21 ..... 463, 477
ч. 1 ст. 17 ..... 190

ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдо-
сконалення порядку здійснення судочинства»:

п. 2 ч. 5. прикінцеві та перехідні положення ..... 528
п. 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» ..... 189
підп. 2 п. 2 розділу І «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» ..... 189

ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо врегулювання відносин між кредиторами та спожива-
чами фінансових послуг» ..... 349

ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо заборони банкам змінювати умови договору банків-
ського вкладу та кредитного договору в односторонньому 
порядку» ..... 387

ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо заборони банкам змінювати умови договору банків-
ського вкладу та кредитного договору в односторонньому 
порядку» від 12 грудня 2008 року № 661-VI ..... 84

ЗУ «Про внесення змін до ЗУ «Про Державний бюджет Украї-
ни на 2014 рік» від 31.07.2014 № 1622-VII:

ст. 31 ..... 571
ЗУ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 
чинність деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 
№ 76-VIII:

п. 8 Прикінцевих положень ..... 571

ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»:
ст. 2 ..... 527, 532
ст. 3 ..... 527, 532
ст. 4 ..... 527, 532

ЗУ «Про господарські товариства» ..... 492, 501

ЗУ «Про господарські товариства»:
ст. 10 ..... 440, 457, 475, 482, 489, 490, 547
ст. 12 ..... 490
ст. 26 ..... 547
ст. 41 ..... 221
ст. 43 ..... 457, 482
ст. 54 ..... 476, 517
ст. 55 ..... 461
ст. 58 ..... 482
ст. 60 ..... 457, 461, 482
ст. 61 ..... 440, 457, 482
ст. 64 ..... 440
ч. 2 ст. 60 ..... 540
ч. 5 ст. 61 ..... 540

ЗУ «Про граничний розмір компенсації витрат на правову 
допомогу у цивільних та адміністративних справах»:

ст. 1 ..... 244
ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні»:

ст. 4 ..... 481
ЗУ «Про державний матеріальний резерв»:

ст. 14 ..... 511
ст. 18 ..... 511

ЗУ «Про державну виконавчу службу»:
ст. 11 ..... 346

ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень»:

п. 1 ч. 1 ст. 4 ..... 294
п. 5 ч. 1 ст. 24 ..... 227, 584, 585
ст. 4 ..... 218, 259

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців»:

ст. 18 ..... 435
ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»:

п. 10 ч. 3 ст. 20 ..... 271
ст. 13 ..... 503
ст. 14 ..... 383, 503
ст. 19 ..... 258, 366, 479
ст. 20 ..... 237, 239, 258, 479
ст. 21 ..... 237, 239, 258, 479
ст. 31 ..... 503
ч. 1 ст. 1 ..... 296

ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію 
обтяжень»:

ст. 9 ..... 86
ст. 12 ..... 86
ст. 23 ..... 86
ст. 25 ..... 334
ст. 32 ..... 579

ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території України» ..... 522

ЗУ «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування»:
ст. 52 ..... 153

ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму» ..... 273

ЗУ «Про заставу»:
ст. 1 ..... 448

ст. 19 ..... 448
ст. 20 ..... 334
ст. 23 ..... 579
ст. 27 ..... 86
ст. 28 ..... 194, 438
ч. 2 ст. 20 ..... 438

ЗУ «Про захист економічної конкуренції»:
п. 1 ст. 50 ..... 538
п. 2 ст. 50 ..... 489
п. 4 ч. 2 ст. 6 ..... 538
ст. 56 ..... 430
ст. 60 ..... 525
ч. 1 ст. 13 ..... 489
ч. 1 ст. 60 ..... 532
ч. 3 ст. 56 ..... 532
ч. 5 ст. 56 ..... 446

ЗУ «Про захист прав споживачів»:
п. 22 ст. 1 ..... 135
п. 4, 5, 7, 11, 13 ч. 3 ст. 18 ..... 277
ст. 4 ..... 135
ст. 5 ..... 135
ст. 6 ..... 135
ст. 7 ..... 135
ст. 8 ..... 135
ст. 9 ..... 135
ст. 10 ..... 135
ст. 11 ..... 105, 110, 135, 260
ст. 12 ..... 135
ст. 13 ..... 135
ст. 14 ..... 135
ст. 15 ..... 135
ст. 18 ..... 110, 245, 260, 377, 380, 402
ст. 19 ..... 402
ч. 1 ст. 11 ..... 245
ч. 1, п. 7 ..... 60
ч. 3 ст. 19 ..... 60
ч. 5 ст. 10 ..... 112, 379, 395
ч. 5 ст. 18 ..... 277
ч. 6 ст. 18 ..... 277
ч. 6 ст. 19 ..... 60
ч. 8 ст. 11 ..... 284

ЗУ «Про інвестиційну діяльність» ..... 136

ЗУ «Про інвестиційну діяльність»:
ст. 4 ..... 83
ст. 5 ..... 83
ст. 7 ..... 83, 307

ЗУ «Про іпотеку» ..... 574

ЗУ «Про іпотеку»:
ст. 1 ..... 180, 352
ст. 3 ..... 74, 78, 180, 216
ст. 5 ..... 90, 117, 262, 263, 309, 336, 344, 352, 368, 389, 
550
ст. 6 ..... 117, 224, 353
ст. 11 ..... 179
ст. 12 ..... 331
ст. 16 ..... 117
ст. 17 ..... 78, 106, 180, 194, 216, 242, 316, 438, 577
ст. 18 ..... 74
ст. 23 ..... 121, 129, 172, 183, 188, 224, 359, 388, 409, 
420, 526, 550, 558
ст. 33 ..... 88, 104, 119, 121, 177, 180, 224, 270, 298, 370, 
423, 448
ст. 35 ..... 117
ст. 36 ..... 408, 423, 586
ст. 37 ..... 345, 586
ст. 38 ..... 109, 279, 345, 350, 388, 397
ст. 39 ..... 101, 109, 118, 151, 157, 164, 167, 175, 177, 
216, 219, 238, 253, 267, 270, 279, 298, 304, 310, 345, 
350, 388, 397, 550
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ЗУ «Про іпотеку»:
ст. 40 ..... 118, 151, 164, 167, 175, 177, 219, 223, 238, 
253, 270, 299, 304, 310, 407, 423
ст. 41 ..... 88, 270, 370
ст. 42 ..... 88, 270, 370
ст. 43 ..... 88, 270, 370
ст. 44 ..... 88, 270, 370
ст. 45 ..... 60, 88, 174, 270, 328, 338, 364, 370, 375, 394, 
405
ст. 46 ..... 88, 270, 370
ст. 47 ..... 88, 174, 270, 370
ст. 48 ..... 88, 270, 370
ст. 49 ..... 88, 216, 270, 340, 349, 370, 450, 554
ст. 56 ..... 394
ч. 1 ст. 17 ..... 495, 578
ч. 1 ст. 18 ..... 272
ч. 1 ст. 23 ..... 98, 130, 131, 136, 146, 302
ч. 1 ст. 33 ..... 125, 246
ч. 1 ст. 39 ..... 117, 139, 223
ч. 1 ст. 49 ..... 547
ч. 1 ст. 6 ..... 272
ч. 2 ст. 23 ..... 302
ч. 2 ст. 39 ..... 293
ч. 3 ст. 33 ..... 97, 101, 125, 246
ч. 3 ст. 39 ..... 234
ч. 3 ст. 43 ..... 174
ч. 3 ст. 45 ..... 351
ч. 3 ст. 6 ..... 294
ч. 5 ст. 3 ..... 118, 194

ЗУ «Про кредитні спілки» ..... 173

ЗУ «Про кредитні спілки»:
ст. 1 ..... 126
ст. 21 ..... 126

ЗУ «Про міжнародне приватне право»:
ст. 3 ..... 393
ст. 10 ..... 516
ст. 38 ..... 516
ст. 76 ..... 516
ст. 77 ..... 516

ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж»:
ч. 1 ст. 8 ..... 157

ЗУ «Про мораторій на стягнення майна громадян України, 
наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» ..... 
119, 120, 125, 137, 163, 177, 179, 182, 190, 191, 200, 202, 204, 
205, 206, 207, 225, 247, 254, 279, 291, 327, 426

ЗУ «Про мораторій на стягнення майна громадян України, 
наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті»:

п. 1 ст. 1 ..... 158, 187, 201, 230
ст. 1 ..... 138, 144

ЗУ «Про нотаріат»:
ст. 87 ..... 113
ст. 88 ..... 111, 113
ч. 1 ст. 88 ..... 134

ЗУ «Про об’єднання громадян»:
ст. 21 ..... 463, 477

ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будин-
ку» ..... 543, 552

ЗУ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відпові-
дальності власників наземних транспортних засобів» ..... 321

ЗУ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відпові-
дальності власників наземних транспортних засобів»:

п. 35.1 ст. 35 ..... 466
п. 36.6 ст. 36 ..... 311
підп. «г» підп. 38.1.1 п. 38.1 ст. 38 ..... 186, 455, 347, 397
підп. 33.1.2 п. 33.1 ст. 33 ..... 455
підп. 33.1.4 п. 33.1 ст. 33 ..... 186, 347, 397, 406

підп. 38.1.1 п. 38.1 ст. 38 ..... 406
ст. 21 ..... 265
ст. 22 ..... 192, 265, 510
ст. 29 ..... 311, 320, 510
ст. 37 ..... 509
ст. 38 ..... 317, 343
ст. 41 ..... 192

ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»:
ст. 17 ..... 566

ЗУ «Про оренду землі»:
ст. 31 ..... 494
ст. 32 ..... 470
ст. 33 ..... 342, 468

ЗУ «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпри-
тульних дітей»:

ст. 12 ..... 84, 111, 186, 200, 210, 290, 306, 312, 336, 372, 
381, 406
ч. 4 ст. 12 ..... 159, 238

ЗУ «Про охорону дитинства»:
ст. 17 ..... 176, 186, 200, 210, 215, 238, 272, 290, 312, 
336, 358, 372, 381, 406
ст. 18 ..... 84, 111, 186, 200, 336, 372

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» ..... 574

ЗУ «Про охорону культурної спадщини»:
ст. 1 ..... 447
ст. 4 ..... 447
ч. 1 ст. 13 ..... 447

ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»:
ст. 16 ..... 87

ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні»:

ст. 7 ..... 546
ЗУ «Про перелік об’єктів права державної власності, що не 
підлягають приватизації» ..... 461, 555

ЗУ «Про підприємства, установи та організації союзного 
підпорядкування, розташовані на території України» ..... 477, 
492, 493, 513

ЗУ «Про підприємства, установи та організації союзного 
підпорядкування, розташовані на території України»:

ст. 1 ..... 463, 473, 474, 477
ст. 3 ..... 463, 477
ст. 4 ..... 463, 477

ЗУ «Про підприємства, установи, організації союзного підпо-
рядкування, розташовані на території України» ..... 473

ЗУ «Про планування і забудову територій»:
ст. 24 ..... 218, 259
ст. 301 ..... 259
ст. 30-1 ..... 218

ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»:
п. 1.3 ст. 1 ..... 153
ст. 26 ..... 558
ст. 27 ..... 451

ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян 
України»:

ст. 6 ..... 72
ЗУ «Про приватизацію державного майна» ..... 555

ЗУ «Про приватизацію державного майна»:
п. «г» ч. 2 ст. 5 ..... 465
ст. 29 ..... 494
ст. 5 ..... 468
ч. 2 ст. 24 ..... 456

ЗУ «Про приватизацію невеликих державних підприємств 
(малу приватизацію)»:

п. 2 ч. 5 ст. 7 ..... 447
ЗУ «Про приЗУпинення приватизації підприємств нафтопере-
робної промисловості України» ..... 555

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»:
ст. 26 ..... 218, 259
ст. 38 ..... 259

ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця прожи-
вання в Україні»:

ст. 7 ..... 584, 586
ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ..... 
123, 369, 520

ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»:
п. 1 ч. 5 ст. 36 ..... 288, 500, 512, 522, 555
п. 2 ч. 5 ст. 36 ..... 288
ст. 2 ..... 574
ст. 27 ..... 587
ст. 36 ..... 290, 403, 451, 502, 513, 516
ст. 37 ..... 214, 403, 574
ст. 38 ..... 587
ст. 46 ..... 288
ст. 47 ..... 214, 574
ст. 48 ..... 214, 574, 587
ст. 53 ..... 214
ч. 3 ст. 36 ..... 312

ЗУ «Про страхування» ..... 562, 570

ЗУ «Про страхування»:
ст. 8 ..... 545
ст. 18 ..... 282
ст. 26 ..... 545, 548
ст. 27 ..... 282, 311, 317, 320, 343, 385
ст. 38 ..... 385
ч. 4 ст. 18 ..... 531

ЗУ «Про судовий збір»:
п. 22 ч. 1 ст. 5 ..... 520
підп. 7 п. 2 ч. 2 ст. 4 ..... 433
ст. 5 ..... 155

ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»:
ст. 13 ..... 552
ст. 8 ..... 92

ЗУ «Про теплопостачання»:
ст. 19 ..... 237, 239

ЗУ «Про тимчасову заборону приватизації пам’яток культур-
ної спадщини»:

ст. 1 ..... 447
ч. 2 ст. 2 ..... 447

ЗУ «Про третейські суди»:
п. 14 ст. 6 ..... 362
п. 14 ч. 1 ст. 6 ..... 135, 175, 233, 240, 249, 295, 296, 303, 
317, 335
п. 2 ч. 6 ст. 56 ..... 175, 296
ст. 2 ..... 390, 505
ст. 5 ..... 505
ст. 16 ..... 573
ст. 17 ..... 573
ст. 18 ..... 573
ст. 19 ..... 573
ст. 20 ..... 505, 573
ст. 30 ..... 390
ст. 51 ..... 100, 227, 390
ч. 4 ст. 12 ..... 227
ч. 5 ст. 12 ..... 227
ч. 7 ст. 12 ..... 227

ЗУ «Про управління об’єктами державної власності»:
ст. 5 ..... 533
ст. 7 ..... 533

ЗУ «Про фермерське господарство»:
465, 467
ЗУ «Про фінансовий лізинг»:

ст. 16 ..... 455
ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг» ..... 81, 277

ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг»:

п. 111 ч. 1 ст. 4 ..... 309
п. 11-1 ч. 1 ст. 4 ..... 335
ст. 4 ..... 355

ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном 
при будівництві житла та операціях з нерухомістю»:

ст. 19 ..... 122
ст. 20 ..... 122
ч. 1 ст. 21 ..... 578

ЗУ «Про цінні папери і фондову біржу»:
ст. 8 ..... 481
ст. 26 ..... 481
ст. 27 ..... 481

Інструкція з організації примусового виконання рішень*:
п. 12.1 ..... 323

Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні*:
п. 2.9 розділу IV «Касові операції банків (філій відді-
лень) з клієнтами» ..... 587

Інструкція про касові операції в банках України*:
п. 8 глави 2 «Приймання банком готівки» розділу ІІІ 
«Касові операції банків з клієнтами» ..... 79

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття 
рахунків у національній та іноземній валютах* ..... 273

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій*:
п. 283 ..... 113
п. 284 ..... 113

Інструкція про порядок організації та здійснення валют-
но-обмінних операцій на території України*:

абз. 2 п. 1 ..... 323
Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і 
використаних довіреностей на одержання цінностей* ..... 515

Інструкція про проведення виконавчих дій* ..... 93, 256

Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних тран-
спортних засобів*:

п. 2.4 ..... 279
п. 8.3 ..... 279

Положення про здійснення банками фінансового моніторин-
гу* ..... 273

Положення про порядок виконання банками документів на 
переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних 
валютах та банківських металів*:

п. 5.1 ..... 323
п. 5.2 ..... 323

Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засо-
бів*:

п. 6.7 ..... 133
п. 6.8 ..... 133

Положення про порядок здійснення банками України вклад-
них (депозитних) операцій*:

п. 1.4 ..... 79
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Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валю-
тою* ..... 558

Положення про проведення аукціонів*:
п. 5 ..... 91

Порядок визначення та відшкодування збитків власникам 
землі та землекористувачам*:

п. 1 ..... 521
п. 3 ..... 521

Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного 
та місцевих бюджетів або боржників* ..... 527, 532

Порядок виплати пенсій*:
п. 13 ..... 153

Порядок відчуження об’єктів державної власності*:
п. 6 ..... 533
п. 8 ..... 533

Порядок державної реєстрації автомобілів*:
п. 2 ..... 140
п. 41 ..... 140
п. 42 ..... 140
п. 8 ..... 140

Постанова ВР України «Про захист суверенних прав власності 
Української РСР» ..... 493, 513

Постанова ВР України «Про майно загальносоюзних громад-
ських організацій колишнього СоюЗУ РСР» ..... 493, 513

Постанова ВР України «Про майно загальносоюзних громад-
ських організацій колишнього СоюЗУ РСР» від 04.02.1994 ..... 
467, 473, 492

Постанова ВР України «Про майно загальносоюзних громад-
ських організацій колишнього СоюЗУ РСР» від 04.02.1994 № 
3943-ХІІ ..... 463, 474, 477

Постанова ВР України «Про майнові комплекси та фінансові 
ресурси громадських організацій колишнього СоюЗУ РСР, 
розташовані на території України» від 10.04.1992 ..... 492

Постанова ВР України «Про майнові комплекси та фінансові 
ресурси громадських організацій колишнього СоюЗУ РСР» від 
10.04.1992 № 2268-ХІІ ..... 467

Постанова ВР України «Про механізм застосування міри від-
повідальності юридичних осіб, на зберіганні яких знаходять-
ся матеріальні ресурси державного резерву, за самовільне 
їх відчуження (використання, реалізацію)» від 20.02.1996 № 
57/96 ..... 511

Постанова ВР Української РСР «Про захист суверенних прав 
власності Української РСР» від 29.11.1990 № 506 ..... 477

Постанова ВР УРСР «Про захист суверенних прав власності 
Української РСР» від 29.11.1990 № 506 ..... 473, 474

Постанова КМУ від 28.02.2001 № 177 «Про врегулювання 
питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у 
процесі реформування аграрного сектору економіки» ..... 96

Постанова КМУ про стягнення у безспірному порядку* ..... 113

Постанова КМУ про стягнення у безспірному порядку*:
п. 1 ..... 134

Постанова Ради Міністрів Української РСР «Про передачу 
профспілкам санаторіїв і будинків відпочинку Міністерства 
охорони здоров’я УРСР» від 23.04.1960 № 606 ..... 477

Постанова Ради Міністрів Української РСР від 03.06.1986 № 
208 «Про затвердження Примірного положення про гур-
тожитки» ..... 383

Правила користування системами централізованого кому-
нального водопостачання та водовідведення*:

п. 1.1, 1.2, 3.2, 3.3 ..... 296
Правила надання банками України інформації споживачу*:

п. 3.5 ..... 84
Правила надання послуг з централізованого опалення, поста-
чання холодної та гарячої води і водовідведення ..... 237, 239

Правила надання послуг з централізованого опалення, поста-
чання холодної та гарячої води і водовідведення:

п. 8 ..... 296
Тимчасове положення* ..... 252, 364, 375, 405, 424

Тимчасове положення*:
п. 1.4 ..... 270, 351, 370
п. 2.6 ..... 77, 124, 450
п. 2.7 ..... 77, 124, 450
п. 3.11 ..... 71, 88, 89, 91, 93, 174, 250
п. 3.2 ..... 93, 98, 110, 128, 148, 416
п. 3.3 ..... 110
п. 3.4 ..... 77, 124, 128, 148, 416
п. 3.5 ..... 71
п. 4.10 ..... 88
п. 4.12 ..... 88, 110
п. 4.2 ..... 60, 91, 174, 270, 370
п. 4.7 ..... 110
п. 4.9 ..... 143
п. 7.1 ..... 60, 91, 270, 370, 394
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