
Тема 5. Судові витрати. Процесуальні строки 

у господарському процесі 

 

Практичне заняття 2 

Тема. Обчислення процесуальних строків у господарському процесі 

 

Мета: розвинути у студентів уміння та навички обчислювати процесуальні 

строки у господарському процесі. 

 

Запитання для активації пізнавальної діяльності 

1. Який порядок встановлення й обчислення процесуальних строків? 

2. Назвіть випадки встановлення процесуальних строків. 

3. Що розуміють під «розумністю» строку розгляду справи? 

4. Який порядок закінчення і зупинення процесуальних строків? 

5. Чи має особа право на відновлення і подовження процесуальних строків? 

6. Назвіть випадки відновлення і подовження процесуальних строків. 

7. Назвіть підстави зупинення провадження у справі господарським судом. 

8. Як обчислюють строки, встановлені Господарським процесуальним 

кодексом України? 

9. Які наслідки недодержання процесуальних строків? 

10. Назвіть види і склад судових витрат. 

11. Який порядок сплати судового збору? 

12. У яких випадках судовий збір не справляють? 

13. Як повертають судовий збір із бюджету? 

14. Який орган вирішує питання про повернення судових витрат? 

15. Який порядок оплати послуг перекладача, витрат на проведення судової 

експертизи? 

16. Як оплачують послуги адвоката? 

17. Які правила розподілу судових витрат між учасниками процесу? 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Уважно ознайомитися із ситуаційним завданням, проаналізувати його і 

виконати у послідовності, встановленій у завданні, а саме: 

• знайти у Господарському процесуальному кодексі України норми, що 

регулюють процесуальні строки; 

• зробити обґрунтований аналіз обставин, викладених у ситуації, спираючись 

на конкретні статті Господарського процесуального кодексу України. Скласти заяви 

відповідно до запропонованих ситуацій та опрацювати процедуру поновлення і 

подовження процесуальних строків; 

• звернути увагу на главу 6 Господарського процесуального кодексу України. 

Засвоїти поняття процесуальних строків, порядок їх встановлення та 

обчислення, визначити коло законодавчих актів, які встановлюють ці строки, та 

компетенцію господарського суду щодо встановлення процесуальних строків. 

Щодо перебігу процесуальних строків з’ясувати обставини, які впливають на їх 

зупинення, відновлення, подовження та закінчення. 

 



Зміст практичної роботи 

 

Ситуаційне завдання 1. 

 Приватне підприємство «Глорія» (м. Харків) 17.03.2021. направило поштою 

(листом з повідомленням про вручення) до господарського суду позовну заяву до ТОВ 

«Альянс» «про стягнення матеріальних збитків» за договором від 01.02.2021. в сумі 25 

тис. грн. Канцелярією суду 23.03.2021. було отримано та зареєстровано поданий позов.  

Але 24.03.2021. суддею було постановлено і направлено на адресу позивача ухвалу 

про відмову у відкритті провадження у справі у зв’язку з тим, що строк позовної давності 

по даній справі сплинув 19.03.2021. 

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити: 

1. Процесуальний порядок обчислення строків у даній справі.  

2. Чи обґрунтована ухвала суду від 30.03.2021.? 

3. Які подальші процесуальні дії можливі в даній ситуації? 

Ситуаційне завдання 2. 

 До господарського суду Харківської області  15.05.2021. надійшла позовна заява  

ПАТ «Харківський механічний завод» до ТОВ «Оріон» «про скасування реєстрації права 

власності» на будинок. При розгляді поданих матеріалів, судом було встановлено, що до 

позовної заяви не надано докази сплати судового збору. У зв’язку з цим 19.05.2021. судом 

постановлено ухвалу про залищення позовної заяви без руху і зобов’язано позивача до 

20.05.2021. надати суду докази сплати судового збору. Ухвала суду направлена на 

електрону адресу позивача 19.05.2021. 

Ухвалою від 20.05.2021. суд повернув позовну заяву і додані до нього матеріали 

позивачу, обґрунтувавши це тим, що позивач не виконав вимогу суду.  

 Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити: 

1. Які строки вважаються розумними в господарській справі?  

2. Коли починається перебіг процесуального строку? 

3. Чи правомірна ухвала суду від 20.05.2021.?   

Ситуаційне завдання  3. 

 Господарським судом Харківської області 15.07.2021. відкрито провадження у 

справі №9860/2020 за позовом фізичної особи - підприємця Яніщук О.Д. (м. Харків) до  

приватного підприємства «Альянс» (м. Миколаїв) «про розірвання договору оренди» 

земельної ділянки, розгляд якої призначено на 20.07.2021. Ухвалою суду від 15.07.2021. 

зобов’язано позивача до 18.07.2021. надати до суду розрахунок суми орендної плати. Але 

у зв’язку з тим, що 18.07.2021. – вихідний день, розрахунок було подано 19.07.2021.  

Відповідачем 19.07.2021. подано до суду клопотання про зупинення провадження у 

справі на 2 місяці, у зв’язку з тим, що відносно керівника ПП «Альянс» відкрито 



кримінальне провадження і вилучено всі документи щодо оренди земельної ділянки, яка є 

предметом спору у даній справі.    

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити: 

1. Чи було порушено позивачем вимоги ухвали суду від 15.07.2021.?  

2. Як впливає зупинення провадження у справі на процесуальний строк, в межах 

якого повинна бути розглянута справа ?  

3. Чи підлягає задоволенню  клопотання відповідача від 19.07.2021. про зупинення 

провадження у справі ? Які дії в даному випадку має вчинити суддя?   

4. Оформіть клопотання, згідно умов ситуації. (Додаток №1.) Відсутні дані 

визначте самостійно) 

Зміст практичної роботи 

 

Після виконання практичного завдання студенти повинні: 

знати види процесуальних строків, наслідки пропуску процесуальних строків, 

порядок зупинення, поновлення і подовження процесуальних строків; 

уміти обчислювати процесуальні строки; розподіляти судові витрати, 

обчислювати розмір судового збору, знати випадки звільнення від сплати судового 

збору. 

 

Домашнє  завдання 

1. Завершити виконання практичної роботи в зошитах для практичних робіт. 

2. Відповіді на ситуаційні завдання повинні містити посилання на статті відповідних 

законодавчих актів. (ЦПК України). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

Донецький апеляційний господарський суд  

61022, м. Харків, пр. Леніна, 5  

_____________________________________  

(повне найменування особи, що подає заяву) 

 Головуючому судді ____________________ (ПІБ)  

По справі № __________________________  

 

Клопотання про зупинення провадження по справі 

В провадженні Донецького апеляційного господарського суду перебуває справа 

№____________ за позовом ____(найменування підприємства, установи, організації)___ 

до ____(найменування підприємства, установи, організації)___ «про ____(зазначити 

предмет спору).  

Керуючись положеннями статті ____ Господарського процесуального кодексу 

України та у зв’язку з __(зазначити обставини, які відповідно до процесуального закону є 

підставою для зупинення провадження по справі)__,  

Прошу зупинити провадження у справі № __________ до ______(зазначити 

обставини, після усунення яких провадження по справі підлягає поновленню)__________. 

Додаток:  

копія довіреності № _______ від «____» _____________ 20___ року. 

 __________________ ______________________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

 __________________ (дата) 

 


