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Анотація

У збірнику впорядковано правові позиції Великої Палати Верховного Суду
щодо розмежування цивільної, господарської та адміністративної юрисдикції
за період І півріччя 2019 року.  

Збірник містить витяги постанов Великої Палати та поділений на три частини
за принципом віднесення тієї чи іншої справи до певної юрисдикції. Кожна
частина, у свою чергу, умовно поділена на категорії справ у межах одного
судочинства, що полегшує пошук необхідного роз’яснення.
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Зміст

ЧасТина 1 
ЦиВІЛЬна ЮРисДиКЦІЯ

1. скарги на дії ДВс та спори з ДВс
1.1.  Скарга не сторони виконавчого провадження щодо дії  

та рішення органів державної виконавчої служби, пов’язаних  
з виконанням виконавчого листа, виданого відповідно до норм ЦПК  
за результатом розгляду цивільної справи ..........................................................................19

1.2.  Скарга щодо дії та рішення органів державної виконавчої служби,  
пов’язаних з виконанням зведеного виконавчого провадження .......................................20

1.3.  Позов з приводу дій та рішень органів державної виконавчої служби,  
пов’язаних з виконанням зведеного виконавчого провадження  
виконавчі документи по якому були видані згідно норм ЦПК .........................................25

1.4.  Скарга на дії державного виконавця щодо оцінки майна здійсненої  
в процесі виконання рішення, ухваленого за правилами ЦПК України ..........................27

2. Трудові спори
2.1.  Спір щодо звільнення в.о. спеціаліста II категорії (землевпорядника)  

сільської ради ........................................................................................................................32
2.2. Спір щодо звільнення головного лікаря РЦПМСД ..............................................................34
2.3.  Спори про оскарження актів розслідування нещасних випадків  

і хронічних професійних захворювань ...............................................................................37
2.4. Спори щодо оскарження актів розслідування нещасного випадку ....................................40
2.5.  Спір про визнання незаконними змін до статуту вищого навчального закладу  

в частині порядку призначення його керівника .................................................................42
2.6.  Спір про стягенння на користь фізичної особи з ПАТ «ФК «Металіст»  

(щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство) заробітної плати ........48
2.7.  Спір за позовом фізичної особи – педагогічного працівника щодо скасування  

наказу директора Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної 
адміністрації про поновлення її на роботі, та встановлення розмірів надбавок.............51

2.8. Спір щодо звільнення помічника судді .................................................................................54
2.9. Спір щодо звільнення помічника судді .................................................................................56
2.10.  Спір про відшкодування шкоди, завданої товариству  

його працівником (не акціонером) ......................................................................................59
2.11. Спір щодо звільнення працівника НДЕКЦ МВС України ................................................61
3. спори з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
3.1.  Спір щодо зобов’язання уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів  

включити позивачку в реєстр кредиторів ПАТ «КБ «Надра» на виплату вкладу,  
сума якого перевищує встановлений законом граничний розмір гарантованого 
державою відшкодування за вкладом .................................................................................63

3.2.  Спір з уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів щодо визнання  
оскаржених пунктів кредитного договору щодо комісії та третейського застереження 
недійсними, а самого кредитного договору – припиненим у зв’язку з повним 
виконанням зобов’язань .......................................................................................................67
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3.3.  Спір стосовно права фізичної особи на відшкодування за вкладом за рахунок  
коштів Фонду у сумі, що не перевищує 200000 грн (у разі, якщо є нескасоване  
рішення адміністративного суду про відмову у відкритті провадження у справі) .........69

3.4.  Спір за позовом фізичної особи до Банку в особі Фонду гарантування вкладів  
щодо визнання права на отримання грошових коштів за вкладом за рахунок Фонду, 
зобов’язання уповноваженої особи Фонду подати до Фонду додаткову інформацію 
щодо включення її до переліку вкладників, які мають право на відшкодування  
коштів за вкладами за рахунок Фонду, за вищевказаним рахунком .................................74

4. Земельні спори та спори про речові права
4.1.  Спір фізичної особи з Сільрадою та відділом Держземагентства  

щодо оскарження рішення Держземагентства про відмову у внесенні  
відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та оскарження  
рішення Сільради в частині затвердження технічної документації  
із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні 
ділянки іншої особи та передачі останній у власність земельної ділянки  
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об’єктів централізованого водопостачання шляхом скасування рішень  
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управління ГО нерухомим майном....................................................................................259
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визнання недійсними рішення Виконавчого комітету селищної ради  
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мав переважне право саме він ...........................................................................................262
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що стосується реєстрації права третьої особи, а не позивача ........................................264

2.6.  Спір між Фермерським господарством і Приватним сільськогосподарським 
підприємством щодо визнання права користування земельними ділянками  
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5.3.  Спір щодо витребування з чужого незаконного володіння простих іменних акцій,  
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