
Розділ 1. Загальна частина 

Тема 1.4.  Представництво у цивільному процесі та інші  

учасники судового процесу. Процесуальні строки 

 

Практичне заняття 2 

Тема заняття:  Процесуальні строки в цивільному процесі    

 

Мета заняття: засвоїти поняття «процесуальні строки», порядок їх застосування і 

обчислення; правові наслідки пропуску процесуального строку та порядок його 

поновлення; визначати необхідні докази для поновлення процесуальних строків у справі.  

Студенти повинні:  

Знати: поняття «процесуальні строки», їх правове значення та види; порядок 

обчислення та зупинення процесуальних строків; вимоги до форми і змісту заяви 

(клопотання) про поновлення процесуального строку; правові наслідки пропуску 

процесуального стоку. 

Вміти: вирішувати ситуації щодо процесуального порядку застосування, 

обчислення, поновлення, зупинення процесуальних строків; оформити заяву (клопотання) 

та інші документи, щодо поновлення процесуального строку у цивільній справі.  

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. 

4. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  

5. Зразки документів 

Інформаційні ресурси 

 

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.http://www.mfu.gov.ua/  

2. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України. 

3. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» –  

http://www.nau.ua   

4. https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707 Офіційний веб-портал судової влади України  

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Який порядок обчислення процесуальних строків? 

2. Які правові наслідки пропуску процесуального строку?  

3. Яка процесуальний порядок поновлення процесуального строку? 

4. За яких обставин суд поновлює пропущений процесуальний строк? 

5. За яких обставин суд зупиняє процесуальний строк у справі? 

6. Яким процесуальним документом оформлюється поновлення пропущеного 

процесуального строку? 

Вирішення ситуаційних завдань 

Методичні рекомендації 

Для вирішення практичних ситуацій, необхідно керуватись Розділом I Главою 6 

(ст.ст. 120-127) Цивільного процесуального кодексу України.  

Цивільні процесуальні строки — це встановлені Цивільним процесуальним 

кодексом України проміжки часу для вчинення процесуальних дій судом і учасниками 

процесу в цивільному судочинстві. За способом встановлення розрізняють два види 

процесуальних строків: встановлені законом та встановлені судом. 
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Згідно зі ст. 120 ЦПК України строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, 

встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, - встановлюються 

судом. 

Законні строки: Це ті строки, вказівка на які міститься в нормах ЦПК і які не 

можуть бути змінені з волі суб'єктів цивільного судочинства. До них належать: строки 

вручення судової повістки - ч. 5 ст. 128 ЦПК приклад ухвали суду, строки розгляду справи 

по суті - ст. 210 ЦПК України приклад ухвали суду, відкриття провадження у справі - ч. 1 

ст. 187 ЦПК України, строк на апеляційне оскарження - ст. 354 ЦПК України, приклад 

ухвали суду, строк на касаційне оскарження - ст. 390 ЦПК України приклад ухвали 

суду та ін. 

Судовий строк: Строк, установлений за розсудом суду. До даного виду належать 

строки: не встановлені законом; обумовлені конкретними обставинами справи; 

обумовлені судом або суддею. До них слід віднести такі строки, як залишення заяви без 

руху для усунення недоліків позовної заяви - ст. 185 ЦПК України приклад ухвали суду, 

строк відкладення розгляду справи або перерва в судовому засіданні - ст. 240 

ЦПК приклад ухвали суду, виконання судових доручень - ст. 88 ЦПК України приклад 

ухвали суду та ін. 

Обчислення процесуальних строків, встановлено ст. 122 ЦПК України, яка 

відзначає, що строки, встановлені як законом, так і судом, обчислюються роками, 

місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче 

настати. Відповідно до ст. 123 ЦПК України, перебіг процесуального строку починається з 

наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано 

його початок, а згідно ст. 124 ЦПК України, строк, обчислюваний роками, закінчується у 

відповідні місяць і число останнього року строку; строк, обчислюваний місяцями, 

закінчується у відповідне число останнього місяця строку, а якщо закінчення строку, 

обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, строк 

закінчується в останній день цього місяця; якщо закінчення строку припадає на вихідний, 

святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий 

день; перебіг строку, закінчення якого пов'язане з подією, яка повинна неминуче настати, 

закінчується наступного дня після настання події. 

Крім того, останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк слід 

було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, строк 

закінчується в момент закінчення цього часу. Проте строк не вважається пропущеним, 

якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти 

здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв'язку. 

Зупинення та поновлення процесуальних строків: Зупинення провадження у справі, 

як визначено у ст. 251 ЦПК України, зупиняє й перебіг процесуальних строків. Зупинення 

цих строків починається з моменту настання тієї події, внаслідок якої суд зобов’язаний 

зупинити провадження ст. 251 ЦПК України (смерть чи оголошення померлою, якщо 

можливе правонаступництво; надання сторонам у справі про розірвання шлюбу строку 

для примирення; призначення або заміна представника; служба у ЗСУ; неможливість 

розгляду цієї справи до вирішення іншої) чи може зупинити провадження ст. 252 ЦПК 

України за заявою чи з власної ініціативи (строкова військова служба; захворювання, що 

виключає можливість явки в суд; тривале службове відрядження; розшук відповідача; 

призначення експертизи; надходження заяви про відвід). Провадження не зупиняється, 

окрім 3 останніх випадків, якщо справи ведуться через законного представника. 

Відповідно до ч. 2 ст. 254 ЦПК України - з дня поновлення провадження у справі перебіг 

процесуальних строків продовжується. 

 

Ситуація № 1. 

 Громадянин Дмитренко Н.Г. 17.03.2020. направив поштою (заказним листом) до 

Новомосковського міськрайонного суду позов до гр. Матвієнко К.Л. «про стягнення 

матеріальних збитків», завданих йому в результаті ДТП. Канцелярією суду 20.03.2020. 

було отримано позов о 17.00., а зареєстровано позов 21.03.2020. Але 27.03.2020. суддею 
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було постановлено і направлено на адресу позивача лист про відмову у відкритті 

провадження у справі у зв’язку з тим, що строк позовної давності по даній справі 

закінчився 19.03.2020. 

 Проаналізуйте ситуацію згідно норм законодавства та визначте:  

1. Розкрийте значення терміну  «законні строки» і чи є законною ухвала суду?.  

2. Яка дата вважається датою подання позову, згідно умов ситуації? 

3. Які подальші дії гр. Дмитренка Н.Г.? 

 Оформіть ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі, згідно умов 

ситуації. (Додаток №1. Відсутні дані визначте самостійно) 

 

Ситуація № 2. 

 20.04.2019. до Жовтневого районного суду м. Дніпро громадянином Тарасенко 

П.О. було подано позов «про скасування наказу про звільнення» з посади інженера 

механіка та відшкодування збитків за період вимушеного прогулу. Судом було 

встановлено, що гр. Тарасенко П.О. був звільнений з посади згідно наказу від 30.01.2019. 

№276. У зв’язку з несподіваним для нього звільненням, він 01.02.2019. потрапив до 

лікарні з серцевим захворюванням, де перебував у кардіологічному центрі до 18.04.2019.  

 Судом було постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі, у 

зв’язку з пропуском строку позовної давності.  

 Гр. Тарасенко П.О. звернувся до апеляційного суду. 

 Проаналізуйте ситуацію згідно норм законодавства та визначте: 

1. Розкрийте зміст поняття «перебіг процесуального строку» і визначте порядок 

його обчислення. 

2. Чи законним є ухвала суду I інстанції? Яке рішення має бути прийнято 

апеляційною  інстанцією? 

3. Визначте правові наслідки пропуску процесуального строку. 

 

Ситуація № 3. 

 До Кіровського районного суду м. Дніпро 21.09.2020. надійшов позов гр. Володіної 

А.М. до гр. Володіна О.Л. «про розподіл спільного майна». Судом було встановлено, що 

до позову не надано доказів сплати судового збору, у зв’язку з чим 25.09.2020р. було 

постановлено ухвалу про залишення заяви без руху і надано строк до 29.09.2020. подати  

необхідні докази. Станом на 30.09.2020. докази сплати судового збору позивачем до суду 

не подані. 

Проаналізуйте ситуацію згідно норм законодавства та визначте: 

1. Які види процесуальних строків визначені ЦПК? 

2. Який вид процесуального строку застосовано в даній ситуації? 

3. Яким нормативно-правовим актом визначено порядок сплати судового збору і 

від чого залежить його розмір? 

4. Яке рішення має прийняти суддя в даній справі? 

 

Ситуація № 4. 

 05.08.2019 громадянин Мірошніченко О.Л. пред’явив позов до громадянки 

Савченко Г.О. «про визнання шлюбу недійсним». На 20.08.2019. було призначено судове 

засідання у справі, в якому позивачем було заявлено клопотання про заміну представника  

гр. Пономаренка О.К. на представника Ларіонова А.Н. Також, від відповідача надійшло 

клопотання про зупинення провадження у справі, у зв’язку з розглядом іншої цивільної 

справи «про встановлення факту батьківства», між тими ж сторонами. 

Проаналізуйте ситуацію згідно норм законодавства та визначте: 

1. Які процесуальні дії має вчинити  суддя, згідно клопотання позивача? Оформіть 

відповідний документ, згідно умов ситуації. (Додаток №1., відсутні дані визначте 

самостійно) 

2. Що передбачає термін «розумний строк»  у цивільній  справі і хто його визначає? 



3. Які процесуальні дії повинна вчинити суддя, згідно клопотання відповідача? 

Оформіть клопотання про зупинення провадження, згідно умов ситуації (додаток 

№2,відсутні дані визначте самостійно) 

4. Оформіть резолютивну частину ухвали суду про зупинення провадження у 

справі(додаток №3, відсутні дані визначте самостійно). 
Домашнє  завдання 

Завершіть  виконання роботи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток №1 

Справа № 207/1048/19 

УХВАЛА 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

про відмову у відкритті провадження 

04 червня 2019 року  

суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської 

області Тюлюнова В.Г.,  

розглянувши матеріали позовної заяви Акціонерного товариства Комерційний банк 

«ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, - 

В С Т А Н О В И В: 

26 березня 2019 року Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» звернулось 

до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості. 

Відповідно до вимог ч.1 ст. 27 ЦПК України, позови до фізичної особи пред`являються в 

суд за зареєстрованими у встановленому законом порядку місцем її проживання або 

перебування. 

Згідно відповіді Адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС УДМС України в 

Дніпропетровській області, відповідачка ОСОБА_1 знята з реєстрації у 2018 році в зв`язку 

зі смертю. Даний факт також підтверджується повідомленням Південного районного у 

м.Кам`янське відділу державної реєстраційної актів цивільного стану, яке надійшло до 

суду 03.06.2019 року, та зазначено, що ОСОБА_1 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно 

до актового запису про смерть № 36 від 10.01.2018 року . 

Відповідно до п.6 ч.1 ст. 186 ЦПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження у 

справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено 

юридичну особу, які звернулися із позовною заявою або до яких пред`явлено позов, якщо 

спірні правовідносини не допускають правонаступництва. 

Зазначені обставини дають підстави для відмови у відкритті провадження по справі, 

оскільки позивачем не надано документів та доказів про процесуальне правонаступництво 

зі вказаних спірних правовідносин. 

У відповідності до п.3 ч.1 ст.7 Закону України «Про судовий збір» сплачена сума судового 

збору повертається за ухвалою суду в тому числі в разі відмови у відкриття провадження у 

справі. 

       У зв`язку з відмовою у відкритті провадження у справі, суд повертає суму судового 

збору, який позивачем було сплачено в дохід Державного бюджету України в сумі 1921 

гривні 00 копійок. 

Керуючись п.6 ч.1 ст. 186 ЦПК України, п.3 ч.1 ст.7 Закону України «Про судовий збір», 

суддя, - 

УХВАЛИВ: 

Відмовити у відкритті провадження по цивільній справі за позовом Акціонерного 

товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості. 

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження у справі разом із позовною заявою та 

всіма доданими до неї документами невідкладно надіслати позивачеві.  

Відмова у відкритті провадження у справі перешкоджає повторному зверненню до суду з 

таким самим позовом. 

Зобов`язати Управління Державної казначейської служби України у м. Кам`янському 

Дніпропетровської області, повернути з розрахункового рахунку УДКСУ у м. 

Кам`янському №31214206004014, МФО 899998, код ОКПО 38028588, банк ГУДКСУ у 

Дніпропетровській області Акціонерному товариству Комерційному Банку 

«ПриватБанк», сплачений ними судовий збір у сумі 1921,00 (одна тисяча дев`ятсот 

двадцять одна) гривня за платіжним дорученням №PROM2BЕР2Т від 12 березня 2019 

року. 



На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського 

апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів. Відповідно до п.п. 15.5 п.15 ч.1 Розділу 

ХІІІ «Перехідні Положення» ЦПК України, до дня початку функціонування Єдиної 

судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги 

подаються учасниками справи до або через відповідні суди. 

       

 Суддя:                                 Тюлюнова В.Г. 

 

Додаток №2 

 

Голосіївський районний суд м. Києва 

03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а 

Відповідач:_______________________________ 

Адреса:__________________________________ 

Тел.: +380____________________ 

Представник Відповідача____________________ 

Адвокат____________________________________ 

Адреса:____________________________________ 

Тел.: +380___________________________________ 

Суддя:_________________ 

Справа №_______________ 

Провадження по справі №_________________ 

Клопотання 

про зупинення провадження у справі 

У провадженні Голосіївського районного суду м. Києва знаходиться 

справа № , провадження № № за заявою , про встановлення факту батьківства, 

заінтересована особа Голосіївський районний у м. Києві відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у м. Києві. 

Розгляд справи призначено на 25 березня 2020 о 11.10. 

12 березня до 3 квітня 2020 року в Україні введений карантин через спалах у світі 

короновірусу. Таке рішення було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 11 

березня поточного року. 

З огляду на це, Рада суддів України звернулась до громадян, які є учасниками судових 

процесів, з проханням утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не 

передбачають обов'язкової присутності учасників сторін. Рада суддів України також 

просила громадян утриматися від відвідин суду, якщо у них є ознаки будь-якого вірусного 

захворювання. Рішення у справі, що пропонується увазі читачів, хоча і було ухвалено до 

цих подій, але заслуговує на увагу з точки зору цивільного процесу.  

В Україні підтвердили ще два випадки інфікування короновірусом СОVID-19. Хворих 

виявили у Чернівецькій та Житомирській областях. Про це повідомлялось Міністерством 

охорони здоров'я у Telegram. 

Крім того, має місце один летальний випадок, а саме померла мешканка Радомишля 

Житомирської області, у якої раніше діагностували коронавірус COVID-19 (офіційний 

сайт МОЗ України https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-zafiksovano-pershu-smert-ljudini-

infikovanoi-koronavirusom-covid-19). 

Про це повідомлялось МОЗ в п'ятницю, 13 березня 2020р. 

Також 16 березня поточного року, у Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-

19. 

Про це повідомлено МОЗ через Телеграм-канал МОЗ. 

Крім того Голова Ради суддів України Богдан Моніч звернувся до голів судів з 

рекомендацією запровадити особливий режим роботи на період карантинних заходів. Про 

це було повідомлено листом РСУ №186/20 від 16.03.2020 року. 

У листі зазначено, що, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України №211 "Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" судам 

https://www.slovoidilo.ua/2020/03/12/novyna/suspilstvo/zyavylysya-podrobyczi-pro-pidtverdzhenyj-vypadok-koronavirusu-zhytomyrshhyni
https://www.slovoidilo.ua/2020/03/12/novyna/suspilstvo/zyavylysya-podrobyczi-pro-pidtverdzhenyj-vypadok-koronavirusu-zhytomyrshhyni
https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-zafiksovano-pershu-smert-ljudini-infikovanoi-koronavirusom-covid-19
https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-zafiksovano-pershu-smert-ljudini-infikovanoi-koronavirusom-covid-19


рекомендовано на період з 16 березня до 03 квітня 2020 року, встановити особливий 

режим роботи. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», Розпорядження 

Голови Конституційного Суду України від 13 березня 2020 року № 6/01/2020-АГ, а також 

з метою профілактики поширення інфекційних захворювань, викликаних коронавірусом, 

Конституційний Суд України скасовує низку масових заходів. Зокрема тимчасово не 

здійснюватимуться візити іноземних делегацій до Конституційного Суду та не 

проводитимуться оглядові екскурсії. 

Крім того, на час дії карантину призупинено особистий прийом громадян працівниками 

Приймальної звернень до Суду. Усі відповіді та роз’яснення на запити громадян 

працівники Суду надаватимуть телефоном або електронною поштою. 

Тпкож на підставі рішення зборів суддів Одеського апеляційного суду від 16 березня 2020 

року, відповідно до ч.2 ст.29 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Указу 

Президента України від 13 березня 2020 року № 87/2020 «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19», розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 18 лютого 2020 року № 97-/од-2020 «Про заходи щодо запобігання 

занесенню і поширенню на території Одеської області гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом 2019-nCoV», з метою попередження розповсюдження 

захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19: 

Тимчасово, з 17 березня до 03 квітня 2020 року, зупинити розгляд справ у відкритих 

судових засіданнях за участю учасників судового процесу та припинити їх пропуск до 

залів судових засідань на час вжитих заходів.. 

Також слід зазначити, що з метою попередження виникнення та запобігання поширення 

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, та на виконання 

розпорядження Голови Вищої ради правосуддя від 13 березня 2020 року № 11/0/2-20 «Про 

додаткові заходи із попередження респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

COVID-19» засідання Вищої ради правосуддя, призначені на 19, 24, 25 березня 2020, 

скасовані 

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина її життя і здоров’я визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. 

З огляду на викладене, та у зв’язку з запровадженням карантину у місті Києві, з метою 

попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, 

спричинену коронавірусом COVID-19, керуючись Указом Президента України від 13 

березня 2020 року № 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної 

безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 

року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, 

прошу зупинити розгляд справи у відкритому судовому засіданні за участю учасників 

судового процесу. 

Представник зацікавленої особи за ордером 

Адвокат___________________________________ 

Підпис ____________________________________ 

16 березня 2020р. 

 

 

 

 

 

https://hcj.gov.ua/sites/default/files/11-0-2-20_1.pdf


Додаток №3 

 

Справа № 417/6868/18 

Провадження № 2-о/417/4/19 

УХВАЛА 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

"10" січня 2019 р. смт. Марківка 

Марківський районний суд Луганської області у складі: 

головуючого судді Дідоренко А.Е., 

при секретарі Грибєнік О.В., 

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду смт Марківка цивільну справу за заявою 

ОСОБА_1 в особі представника ОСОБА_2, заінтересована особа: Бондарівська сільська рада 

Марківського району Луганської області, відділ Держгеокадастру у Марківському районі Луганської 

області про встановлення факту належності правовстановлюючих документів,- 

ВСТАНОВИВ: 

Заявник в особі представника ОСОБА_2 звернулася до суду з заявою, в якій просить встановити 

факт належності правовстановлюючих документів. 

Встановлення даного факту їй необхідно для оформлення спадщини. 

У підготовчому судовому засіданні було встановлено, що до участі у справі залучено неналежну 

заінтересовану особу: відділ Держгеокадастру у Марківському районі Луганської області, оскільки з 

16.11.2016 року він ліквідований як юридична особа публічного права. З питань надання інформації 

необхідно звертатися до Головного управління Держгеокадастру у Луганській області, який 

знаходиться за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 17, корп.2. 

12.12.2018 року через канцелярію суду заявник ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про 

заміну неналежної заінтересованої особи на належну: Головне управління Держгеокадастру у 

Луганській області, адреса якого: 93404, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 

17, корпус 2. 

Представник заявника в судове засідання не з'явилася, через канцелярію суду надала заяву про 

розгляд справи без її участі та участі заявника, на задоволенні клопотання про заміну неналежної 

заінтересованої особи наполягала. 

Представник заінтересованої особи - голова Бондарівської сільської ради ОСОБА_3 до судового 

розгляду справи надав заяву про розгляд справи без його участі, позовні вимоги заявника визнав. 

У зв'язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, відповідно до положень 

ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального 

технічного засобу не здійснювалось. 

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що клопотання про заміну заінтересованої 

особи підлягає задоволенню з наступних підстав. 

ЦПК України не містить норм, що регулюють питання заміни неналежної заінтересованої особи, 

тому згідно з ч. 9 ст. 10 ЦПК України у такому випадку підлягає застосуванню аналогія закону, 

зокрема ч. 2 ст. 51 ЦПК України. 

Відповідно до ч. 2 ст. 51 ЦПК України, якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати 

за позовом, суд до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами 

спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання за клопотанням 

позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у 

справі. 

З огляду на викладене, враховуючи те, що відділ Держгеокадастру у Марківському районі 

Луганської області є неналежною заінтересованою особою, суд дійшов висновку про задоволення 

клопотання заявника та необхідність заміни заінтересованої особи на Головне управління 

Держгеокадастру у Луганській області, адреса якого: 93404, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, 

пр-т Центральний, 17, корпус 2. 

Керуючись ст. 51, 247, 258-261 ЦПК України, суд, - 

УХВАЛИВ: 

1.Клопотання заявника ОСОБА_1 про заміну неналежної заінтересованої особи на належну - 

задовольнити. 

2.Замінити у цивільній справі №417/6868/18 (2-о/417/4/19) за заявою ОСОБА_1 в особі 

представника ОСОБА_2, заінтересована особа: Бондарівська сільська рада Марківського району 



Луганської області, відділ Держгеокадастру у Марківському районі Луганської області про 

встановлення факту належності правовстановлюючих документів, заінтересовану особу – відділ 

Держгеокадастру у Марківському районі Луганської області на належну заінтересовану особу – 

Головне управління Держгеокадастру у Луганській області, (місцезнаходження якого: 93404, 

Луганська область, м.Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 17, корпус 2). 

3.Розгляд справи призначити в підготовче судове засідання на 28 січня 2019 року о 13 год. 30 хв., 

яке відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області (Луганська область 

с.Марківка, пл.Соборна,31) про що повідомити сторони. 

4.Копію ухвали направити заінтересованій особі разом з копією заяви та доданими до неї 

матеріалами. 

Ухвала оскарженню не підлягає. 

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею. 

Суддя : А.Е. Дідоренко 
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