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Анотація

У виданні містяться судові рішення Верховного Суду у цивільних,
господарських та адміністративних справах,в яких розкриваються правові
позиції палат, об’єднаних палат та Великої Палати Верховного Суду щодо
особливостей розгляду й вирішення окремих категорій справ і відбивають
досвід нового Верховного Суду.  

Для суддів, адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів і студентів закладів
вищої юридичної освіти.
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аліментів, виключивши період часу, коли позивач була працевлаштована  та отримувала власний дохід, який 
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6.18.  Позбавлення батьківських прав (установивши триваючий характер неприязних відносин між батьком  та 
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щого забезпечення інтересів дитини, особистої думки самої дитини  з приводу визначення її місця 
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тому має повернути її матері) ........................................................................................................................... 196
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6.23.  Надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон (суди першої та апеляційної інстанцій норм мате-
ріального права не врахували, не з’ясували належним чином фактичних обставин справи  щодо заявлених 
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ності підстав визнання спірного майна особистою приватною власністю кожного з них.) ....................... 212
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сторонами договору позики). ............................................................................................................................ 241

7.11.  Стягнення боргу за договором позики. Розписка як доказ наявності між сторонами боргового зобов’язання 
(судом першої інстанції при вирішенні позову у частині відшкодування моральної шкоди допущено непра-
вильне тлумачення норм матеріального права та помилково зазначено про наявність підстав для відшкоду-
вання позивачу моральної шкоди. Апеляційний суд не з’ясував фактичних обставин справи та не надав 
належну правову оцінку зібраним у справі доказам, у зв’язку із чим дійшов передчасного висновку про від-
сутність між сторонами боргових зобов’язань, скасував законне  і обґрунтоване рішення суду першої ін-
станції у частині задоволення позовних вимог  про стягнення боргу та трьох процентів річних). .......... 243

7.12.  Стягнення грошових коштів за договором банківського вкладу (тлумачення статей 549, 625 ЦК України  та 
частини п’ятої статті 10 Закону України «Про захист прав споживачів» свідчить, що пеня  та 3% річних є 
різними правовими конструкціями. Пеня та 3% річних є досить схожими за способом обчислення та ви-
ражаються в певному відсотковому співвідношенні, проте 3% річних не є видом забезпечення виконання 
зобов’язання. Відповідно не виключається одночасне стягнення пені, передбаченої частиною п’ятої статті 
10 Закону України «Про захист прав споживачів», та 3% річних, встановлених у частині другій статті 625 
ЦК України). ....................................................................................................................................................... 246

7.13.  Стягнення боргу на підставі договору про відступлення права вимоги (суди першої та апеляційної інстанції 
дійшовши правильного та обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для стягнення з відпо-
відача на користь нового кредитора заборгованості за договором позики,  водночас помилково стягнули з 
відповідача суму інфляційних витрат за прострочення  виконання зобов’язання). .................................... 248

7.14.  Відшкодування збитків за рахунок грошових коштів та майна відповідачів, як власників істотної  участі 
(суди першої та апеляційної інстанцій не встановили фактичних обставин, що мають значення для правиль-
ного вирішення справи, зокрема, не з’ясували чи є порушеними права позивача,  за захистом яких він 
звернувся до суду, не перевірили які саме дії чи бездіяльність відповідачів  призвели до ліквідації банку, 
заподіяли позивачу шкоду, не встановили розмір зазначеної шкоди,  а також причинно-наслідкового зв’язку 
між невиконанням зобов’язань власником істотної участі  та заподіяною шкодою та дійшли передчасного 
висновку про задоволення позовних вимог,  який ґрунтується на припущеннях, що заборонено). ......... 250

7.15.  Стягнення грошових коштів за договорами банківського вкладу та зобов’язання вчинити певні дії (висновок 
суду першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, про не застосування  до спірних правовідносин 
положень частини п’ятої статті 10 Закону України «Про захист прав споживачів» є безпідставним). .... 256

7.16.  Стягнення заборгованості за кредитним договором (суд апеляційної інстанції не звернув уваги на те,  що 
умовами договору передбачено плату за обслуговування кредиту, за надання якої можливе встановлення 
комісії, однак позивач не зазначив, які саме послуги за вказану комісію надавалися відповідачу. Суди першої 
та апеляційної інстанцій дійшли помилкового висновку про одночасне стягнення з відповідачів на користь 
банку комісії, пені та штрафу (фіксована частина та процентна складова). ................................................ 262

7.17.  Стягнення грошових коштів за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі  (при скасуванні 
рішення суду першої інстанції в частині позовних вимог ФОП до відповідачів про стягнення грошових 
коштів і ухвалення у цій частині нового рішення, апеляційний суд зробив висновок, що у разі передання 
подружжям свого майна для здійснення підприємницької діяльності шляхом участі одного з них у створен-
ні господарського товариства це майно належить товариству на праві власності, а подружжя набуває відпо-
відне майнове право, яке реалізується одним із подружжя (засновником) шляхом участі в управлінні това-
риством, а другий із подружжя набуває право вимоги виплати йому певних сум у разі поділу майна між 
подружжям. Учасник господарського товариства  має право розпорядження належною йому часткою 
в статутному капіталі товариства без згоди другого подружжя. У зв’язку із чим суд апеляційної інстанції 
визнав передчасним висновок суду  першої інстанції про стягнення грошей з відповідача на користь 
ФОП). .................................................................................................................................................................. 265

7.18.  Виділ частки майна шляхом стягнення грошової компенсації (суд апеляційної інстанції обґрунтовано ви-
ходив із того, що оскільки майно було придбано у період шлюбу, тому воно, відповідно  до вимог статей 60, 
61, 70, 71, є спільним майном подружжя та підлягає поділу між ними). ..................................................... 269
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7.19.  Визнання договору іпотеки нікчемним (апеляційний суд дійшов обгрунтованого висновку,  що при укла-
денні договору іпотеки будинковолодіння батько позивача не зловживав своїми правами щодо своїх мало-
літніх дітей, оскільки діти не були власниками чи співвласниками предмета іпотеки, не були в ньому за-
реєстровані, тому і попередньої згоди органу опіки та піклування для передачі  цього майна в іпотеку 
не вимагалося. При цьому обставин, які б свідчили про недобросовісність іпотекодержателя – банку 
не встановлено). ................................................................................................................................................. 271

7.20. Виселення осіб із житлового будинку, який є предметом іпотеки (встановивши те, що в іпотеку  передано 
будинок, придбаний не за рахунок отриманих у кредит грошових коштів, суди першої  та апеляційної ін-
станцій зробили помилковий висновок про наявність передбачених законом  підстав для виселення відпо-
відачів із згаданого будинку без визначення іншого житлового  приміщення, в яке має бути здійснено таке 
виселення). ......................................................................................................................................................... 274

7.21.  Виселення та відшкодування збитків, стягнених із відповідачів солідарно, які складаються із неустойки, 
виплаченої орендарям, коштів, витрачені на придбання дверних замків, упущеної вигоди у вигляді неотри-
маної орендної плати за 6 місяців (з урахуванням абсолютності права власності та звернення позивача 
за захистом свого права шляхом вселення до належної йому квартири, безпідставними є висновки судів 
про те, що позивач не має наміру проживати у спірній квартирі особисто, чи з членами своєї сім’ї, а має 
намір здавати її в оренду. Неможливість виселення відповідача як колишнього власника іпотечного майна 
без надання іншого жилого приміщення також не може становити підставу відмови у позові позивача 
про вселення до належної йому квартири, оскільки позивач як власник має право використовувати помеш-
кання для власного проживання, проживання членів своєї сім’ї, та вимагати усунення перешкод у здійснен-
ні ним права користування та розпорядження своїм майном). ..................................................................... 277

7.22.  Стягнення заборгованості за кредитним договором з кінцевим терміном повернення, що відповідає стро-
ку дії банківської картки (суд першої інстанції, з яким погодився і суд апеляційної інстанції,  дійшов 
обґрунтованого висновку про відсутність правових підстав для стягнення з відповідача заборгованості 
за кредитним договором, оскільки договір було укладено з відповідачем,  який не мав повної цивільної 
дієздатності, що є підставою для задоволення зустрічного позову  та визнання недійсним кредитного до-
говору) .......................................................................................................................................................... 279

7.23.  Визнання договору іпотеки припиненим внаслідок смерті боржника (судами першої та апеляційної інстан-
цій не враховані вимоги норм матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, не встановлені 
та не перевірені обставини, які мають значення для правильного вирішення справи, зокрема суди не з’ясували, 
чи здійснено заміну боржника у зобов’язанні за кредитним договором  з огляду на те, що після смерті борж-
ника є спадкоємець). .......................................................................................................................................... 281

7.24.  Стягнення безпідставно списаних коштів та відшкодування моральної шкоди (висновки  апеляційного 
суду про те, що спірні операції були проведені через електронну систему із застосуванням «фітингової» 
схеми шахраїв, яка розрахована на неуважність користувачів та недостатню захищеність персональних 
комп’ютерів від комп’ютерних вірусів, що виключає вину банку, є помилковими,  оскільки ґрунтуються 
на припущеннях, а не наявних в матеріалах справи доказах, які б підтверджували, що користувач своїми 
діями чи бездіяльністю сприяв втраті, незаконному використанню пін-коду  або іншої інформації, яка дає 
змогу ініціювати платіжні операції; в частині вирішення позовних вимог про відшкодування моральної 
шкоди суд першої інстанції ухвалив рішення з порушенням норм матеріального права, не урахував до-
говірний характер правовідносин, які виникли між сторонами,  та передбачені законом випадки відшко-
дування моральної шкоди). ......................................................................................................................... 283

7.25.  Визнання недійсним договору купівлі-продажу, визнання недійсним та скасування свідоцтва про придбан-
ня нерухомого майна з прилюдних торгів (встановивши, що прилюдні торги з реалізації майна проведено 
за ціною, визначеною звітом про оцінку майна, який втратив чинність, суди першої  та апеляційної інстан-
цій не дослідили доказів (та не вказали в судових рішеннях результати їх оцінки), які підтверджують об-
ставини про те, що вказані порушення вплинули на результати торгів та що внаслідок цього порушено 
права і законні інтереси позивача, яка оспорює результати торгів. Крім того, суд першої інстанції не вирішив 
питання про те, хто є продавцем за укладеним за результатами торгів договором, що має значення для пра-
вильного з’ясування кола учасників справи). ................................................................................................. 285

7.26.  Звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення (ураховуючи встановлені фактичні обставини, зо-
крема придбання квартири за рахунок кредитних коштів та передання її в іпотеку, а також з огляду на те, 
що вимога письмового попередження про добровільне звільнення житлового приміщення стосується лише 
такого способу звернення стягнення на предмет іпотеки, як позасудове врегулювання на підставі договору, 
суди дійшли помилкового висновку про відсутність передбачених законом  підстав для виселення мешкан-
ців із зазначеного житла без надання їм іншого постійного  жилого приміщення). ................................... 288
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7.27.  Стягнення солідарно на користь банку заборгованості за кредитним договором з боржника та кредитора 
(апеляційний суд зробив висновок, що порука за кредитним договором припинена у зв’язку із пропуском 
шестимісячного строку звернення до суду з позовом, встановивши, що банк використав своє право заяви-
ти вимогу про дострокове погашення заборгованості за кредитним договором, чим змінив строк вико-
нання основного зобов’язання. При цьому з позовом до поручителя банк звернувся після шестимісячно-
го строку). ..................................................................................................................................................... 290

7.28.  Стягнення заборгованості за кредитним договором із порушенням строків позовної давності  (ухвалюючи 
рішення про часткове задоволення позовних вимог суд першої інстанції, з висновками якого погодився й 
апеляційний суд, дійшов передчасного висновку про стягнення пені за останні 12 місяців перед зверненням 
банком до суду, оскільки у справі сторони не зверталися із заявою про застосування наслідків спливу позо-
вної давності, а відповідач не приймала участі у судовому розгляді справи). ............................................ 293

7.29.  Стягнення коштів за договором на дольову участь в будівництві житлового будинку (встановивши,  що до-
говір на дольову участь в будівництві житла не відноситься до договору підряду  або про надання послуг, 
апеляційний суд обґрунтовано відмовив у стягненні пені). .......................................................................... 295

7.30.  Стягнення збитків за кредитним договором (кредитор, який сам визначив заборгованість у валюті  гривні 
України, погодився із судовим рішенням, яким таку заборгованість стягнуто з боржника, а боржником 
сплачено таку заборгованість у повному обсязі, не має права на стягнення курсової  різниці, оскільки ви-
значив зобов’язання у національній валюті, у якій і прийняв його виконання) .......................................... 297

7.31.  Визнання недійсним договору іпотеки та зобов’язання вчинити певні дії (суд першої інстанції  дійшов об-
ґрунтованого висновку про часткове задоволення позовних вимог, оскільки кредитний  договір є неукладе-
ним, а тому, оспорюваний договір іпотеки, який укладався в забезпечення  виконання зазначеного кредит-
ного договору, є недійсним). ............................................................................................................................. 301

Підрозділ 8. Спори що виникають із відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної безпеки.

8.1.  Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в порядку регресу (Верховний 
Суд зробив висновок про те, що у задоволенні позовних вимог позивача щодо про відшкодування шкоди, 
заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в порядку регресу слід відмовити, оскільки сам по собі 
факт неповідомлення саме відповідачем страховика, а повідомлення потерпілою особою страховика (у ви-
падках, передбачених статтею 41 цього Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів») про настання страхового випадку не може 
бути покладений в основу ухвалення рішення про стягнення зі страхувальника страхового відшкодування 
в порядку регресу). ............................................................................................................................................ 303

8.2.  Відшкодування моральної шкоди у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна під час ДТП (апеляцій-
ний суд дійшов обґрунтованого висновку про відмову у задоволенні позову про стягнення моральної шкоди, 
оскільки позивачем не доведено факт заподіяння моральної шкоди в контексті статей 23, 26–1 Закону Укра-
їни «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів», що полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом 
або іншим ушкодженням здоров’я. Порушення зобов’язання з виплати страхового відшкодування не може 
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вачу за зверненням свого порушеного права про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-тран-
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10.4.  Зобов’язання органу приватизації житла вчинити дії по приватизації житла (суд апеляційної інстанції, вдав-
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ління обліку, розподілу та приватизації житла міської ради про приватизацію приміщення проживала та була 
зареєстрована в ній одна, тому вона має право на приватизацію цього житла, з урахуванням вимог Закону 
України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», при цьому не допустив 
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РОЗДІЛ 2
ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ В ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ

Підрозділ 1. Передача справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду
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у власність, скасування державної реєстрації права власності в Єдиному реєстрі речових прав та скасуван-
ня в Поземельній книзі запису про надання земельної ділянки у власність) .............................................. 407

1.2.  Передача справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо колегія суддів в касаційному порядку 
(палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права 
у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії 
суддів (палати, об’єднаної палати) іншого касаційного суду (позов Публічного акціонерного товариства 
до Публічного акціонерного товариства про зобов’язання Відповідача виконати умови договору а саме, 
прийняти виконання зобов’язань Позивача за договором шляхом надання Позивачу актів приймання – пе-
редачі електроенергії на кількість і вартість електроенергії) ........................................................................ 413

1.3.  Передача справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду якщо колегія суддів в касаційному порядку 
(палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права 
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1.4.  Передача справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду – порушення правил суб’єктної  юрисдикції 
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2.4.  Принцип «справедливого суду» (скасовуючи рішення суду першої та апеляційної інстанцій, передаючи 
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що судам належить врахувати викладене та прийняти судові рішення  з дотриманням принципів «справед-
ливого суду» згідно статті 6 Конвенції та вимог матеріального права щодо відповідача, як особливого суб’єкта 
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господарських правовідносин, з належним дослідженням господарських зобов’язань сторін згідно кредит-
ного договору та договору застави та встановленням безпосередньо в ході нового розгляду даної справи 
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нального майна» на предмет продовження дії спірного договору в силу закону,  та необґрунтованість об-
меження прав особи (орендаря) умовами договору на пролонгацію  договору оренди, оскільки таке право 
надано законодавцем імперативно) .................................................................................................................. 441
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Підрозділ 3. Окремі питання застосування процесуального законодавства
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відомчі господарським судам) .......................................................................................................................... 453
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закриття провадження у справі) ....................................................................................................................... 465
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3.5.  Відмова у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з пропуском строку на апеляційне  оскарження 
(відхиляючи клопотання відповідача про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення суду першої 
інстанції суд апеляційної інстанції не звернув уваги на незначний пропуск скаржником процесуального 
строку, який становить 6 днів; вчинення скаржником дій щодо отримання повного тексту оскаржуваного 
судового рішення, оперативного подання касаційної скарги на наступний день, що свідчить його дійсний 
намір оскаржити судове рішення; відсутність інших дій, що свідчать про зловживання процесуальними 
правами. Суд вважає, що у даному випадку суд апеляційної інстанції виявив надмірний формалізм та не-
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3.13.  Визначення юрисдикції у справі за позовом про визнання недійсним рішення загальних зборів  учасників 
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ведення аудиторської перевірки визначається статутом товариства. За відсутності відповідних положень 
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Підрозділ 7. Справи про банкрутство

7.1.  Визнання недійсним результатів аукціону з продажу майна боржника (суд касаційної інстанції погоджуєть-
ся із висновками судів про те, що в порушення наведених законодавчих положень стосовно строків оформ-
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за послуги з централізованого опалення у зв’язку  з відхиленням кількісних показників наданої послуги 
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проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ 
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характеру оскільки не містить обов’язкових приписів, розпоряджень, що породжують юридичні наслідки 
для платника податків) ...................................................................................................................................... 851

7.4.  Визнання дій податкової протиправними щодо внесення змін до АС «Результати співставлення  податкових 
зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» на підставі акту з питань 
дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з контрагентами та зобов’язання вчи-
нити певні дії (Верховний Суд погоджуючись з висновками судів першої та апеляційної інстанцій зазначає, 
що дії контролюючого органу щодо внесення до електронної бази даних інформації, отриманої внаслідок 
проведення податкової перевірки, у тому числі й складеного за її результатами акта,  є лише службовою 
діяльністю працівників податкового органу на виконання своїх професійних  обов’язків по збиранню до-
казової інформації щодо наявності чи відсутності документального підтвердження відповідних операцій, 
якщо дії зі здійснення такого контролю не визнані  протиправними в установленому порядку. Зазначені дії 
самі по собі не створюють для платника  податків жодних правових наслідків у вигляді зміни або припи-
нення його прав та не породжують  для нього обов’язкових юридичних наслідків) ................................. 853

7.5.  Стягнення податкового боргу (колегія суддів касаційної інстанції погоджується з висновками судів попере-
дніх інстанцій, що за наявності у позивача податкового зобов’язання, самостійно визначеного у поданій ним 
податковій декларації, та несплаченого у встановлені Законом строки, у податкового органу виникає право 
на стягнення такого податкового боргу. При цьому, скаржником самостійно обчислена сума земельного по-
датку за користування земельною ділянкою, документами на право користування якою відповідачем в де-
клараціях було зазначено дані державного земельного кадастру, а також державний акт, а відтак доводи 
касаційної скарги щодо того, що право користування  земельною ділянкою припинено спростовуються 
матеріалами справи) .......................................................................................................................................... 856
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7.6.  Визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення ДФС,  яким визначено податко-
ве зобов’язання за платежем «Орендна плата з фізичних осіб» (встановивши у судовому процесі той факт, 
що з моменту закінчення строку дії договору, позивач припинив користування земельною ділянкою, що під 
час розгляду справи відповідно до положень статті 71  Кодексу адміністративного судочинства України 
(у редакції до 15.12.2017) не спростовано відповідачем, а податковим повідомленням – рішенням, з при-
воду правомірності якого виник спір, ДФС збільшила позивачу податкове зобов’язання з орендної плати 
за 2017 рік, суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку про обґрунтованість позовних вимог 
та протиправність податкового повідомлення – рішення ДФС) ................................................................... 858

Підрозділ 8. Оскарження рішення, дій та бездіяльності виконавців

8.1.  Визнання протиправною та скасування постанови про стягнення виконавчого збору (суд апеляційної ін-
станції не врахував що, стягувач звернувся з заявою про повернення виконавчого документу відповідно 
до пункту 1 частини першої статті 37 Закону № 1404-VIII, у зв’язку з чим настають наслідники які перед-
баченні частиною третьою статтею 40 Закону № 1404-VIII – якщо виконавчий збір не стягнуто, державний 
виконавець виносить постанову про стягнення виконавчого збору. Аналізуючи норми законодавства з при-
мусового виконання судових рішень, Суд робить висновок, що примусове  виконання судового рішення 
розпочинається з моменту прийняття постанови про відкриття  виконавчого провадження, якщо інше 
не передбачено законом. Під час вчинення виконавчих дій виконавцем у постанові про відкриття виконав-
чого провадження зазначається про стягнення  виконавчого збору у розмірі 10 відсотків суми, що фактично 
стягнута, повернута, або вартості  майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом) 861

8.2.  Визнання дій державного виконавця в частині не надіслання копії постанови про відкриття  виконавчого 
провадження рекомендованим листом з повідомленням не правомірними, скасування постанови державно-
го виконавця про розшук майна боржника (колегія суддів Верховного Суду  вважає вірними висновки судів 
попередніх інстанцій, що неповідомлення належним чином стороною виконавчого провадження про на-
явність постанови про відкриття виконавчого провадження  позбавило позивача передбаченої законодавством 
можливості виконати вимоги виконавчого  документу добровільно чи оскаржити постанову про відкриття 
виконавчого провадження) ................................................................................................................................ 863

8.3.  Визнання дій державного виконавця у частині складання акту опису та арешту майна  неправомірними 
(колегія суддів Верховного Суду, з урахуванням вищезазначених обставин, обґрунтування вимог касаційної 
скарги, приходить до висновку, що суд першої інстанції обґрунтовано задовольнив заяву позивача, оскіль-
ки дії відповідача по проведенню опису та арешту майна в нежитловому приміщенні та відповідно скла-
данню акта є такими що не відповідають вимогам законодавства – п. 4.2 Інструкції № 512/5, не всі зазна-
чені в ньому предмети містять опис відмінних ознак, а саме: метраж, розмір, форми, виду, колір, товарного 
знаку, виробничої марки, дати випуску, ступеню зносу тощо, а вказано тільки назви предметів та їх кількість, 
в результаті чого стає  неможливим ідентифікувати зазначене майно) ........................................................ 864

8.4.  Відмова у задоволенні заяви про заміну сторони виконавчого провадження (висновки судів першої  та апе-
ляційної інстанції про можливість заміни сторони виконавчого провадження на будь-якій стадії виконання 
судового рішення лише з моменту відкриття виконавчого провадження до його закінчення,  є неправильни-
ми. При цьому, порушення строку пред’явлення виконавчого листа до виконання,  не може слугувати під-
ставою для невиконання судового рішення, яке набрало законної сили) .................................................... 868
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