ТЕСТИ ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
Тема 1. Поняття, предмет, система та принципи господарського
процесуального права.
1.
Яким органом здійснюється правосуддя в господарських відносинах в
Україні?
2. Яка форма провадження НЕ передбачена ГПК України?
3.
Які форми провадження передбачені ГПК України?
4.
У яких формах здійснюється судовий процес згідно ГПК України?
5.
Яким процесуальним документом оформлюється рішення про розгляд
справи у закритому засіданні?
6.
Суддя прийняв рішення про розгляд справи у закритому засіданні.
Яким процесуальним документом таке рішення буде оформлятися?
7.
Яким процесуальним документом оформлюється рішення про
відхилення клопотання про розгляд справи у закритому засіданні?
8.
Як викладаються судові рішення у господарських справах?
9.
У якій формі викладаються судові рішення згідно ГПК України?
10.Які спори підвідомчі господарським судам?
11.Суддя прийняв рішення про відмову у задоволенні клопотання сторони
12.Які справи НЕ підвідомчі господарським судам?
13.Які з перелічених категорій справ підвідомчі господарським судам?
14.Які з перелічених категорій справ НЕ підвідомчі господарським судам?
15.Яким, за загальним правилом, складом суду розглядаються справи у
господарських судах?
16.Яку господарську справу у суді першої інстанції може бути розглянуто
колегією?
17.Який суд уповноважений розглядати справу про банкрутство фізичної
особи як суд першої інстанції?
18.Як раніше називалися господарські суди в Україні?
19.Які суди є судами першої інстанції у господарському процесі?
20.Судом першої інстанції був господарський суд Чернівецької області.
До якого суду слід подавати апеляційну скаргу?
21.До якого апеляційного округу належить господарський суд
Чернівецької області?
22.Які суди були праобразами сучасних господарських судів?
23.Які види судових рішень НЕ приймають господарські суди?
24.Який суд уповноважений розглядати справу про банкрутство
державного підприємства як суд першої інстанції?
25.Яке з наведених положень свідчить про забезпечення принципу
незалежності суддів і підкорення їх тільки закону?
26.Ким ведеться та підписується журнал судового засідання?
27.Які види судових рішень НЕ приймаються господарськими судами?

28.Господарський суд Чернівецької області прийняв рішення, яким
відмовив позивачу у задоволенні позовних вимог. До якого суду слід
звертатися з апеляційною скаргою у даному випадку?
29.Що є підставою для постановлення господарським судом окремої
ухвали?
30.У процесі розгляду справи прокурор без поважних причин
неодноразово не з’являвся у призначені судові засідання, проявляв
неповагу до учасників процесу та суду. Який документ слід прийняти
судді у такому випадку?
31.Яким повинно бути судове рішення?
32.Як називається норма права, яка містить вичерпне формулювання того
чи іншого принципу господарського процесуального права?
33.На які види класифікуються принципи господарського процесуального
права за об’єктом правового регулювання?
34.Як співвідносяться між собою поняття «принципи господарського
процесуального права» і «принципи судочинства»?
35.Яка ознака характерна принципам господарського процесуального
права?
36.Чи впливають рішення Європейського суду з прав людини на
визначення змісту принципів господарського процесуального права
України?
37.Визначення якого поняття міститься у твердженні «Це основні
нормативні положення, що визначають сутність, структуру та суттєві
риси господарського процесу»?
38.Чи мають право третейські суди виносити рішення ім’ям України?
39.Громадянин С., який є приватним підприємцем, хоче оскаржити
постанову про накладення адміністративного штрафу за порушення
правил паркування. До компетенції якого суду належить дана справа?
40.Під час судового розгляду справи сторони домовились укласти мирову
угоду. Суддя відмовив у затвердженні умов мирової угоди і закритті
провадження у справі мотивуючи тим, що господарська справа вже
розглядається судом і виключно до його компетенції належить
подальший її розгляд і вирішення. Положення якого принципу
господарського процесуального права були порушені вказаними діями
судді?
41.Здійснюючи розгляд справи, суддя безпідставно і без прийняття
жодного відповідного процесуального документа, суддя заборонив
студентам, що проходили практику у цьому суді, бути присутніми у
судовому засіданні. Який принцип було порушено?
42.Змістом якого принципу є положення про обов’язкову присутність під
час розгляду справи осіб, які беруть участь у справі?
43.До яких видів принципів господарського процесуального права
відноситься принцип змагальності сторін за формою нормативного
закріплення?
44.В якому році арбітражні суди буди перетворені у господарські?

45.До яких судів належать господарські суди?
46.Який суд є судом касаційної інстанції у господарському процесі?
47.У чому проявляється диспозитивний метод господарського
процесуального права?
48.У чому проявляється імперативний метод господарського
процесуального права?
49.Що з переліченого НЕ є проявом імперативного методу господарського
процесуального права?
50.Що таке господарська процесуальна форма?
51.Що з переліченого НЕ є проявом диспозитивного методу
господарського процесуального права?
52.Господарський суд, розглядаючи справу про банкрутство, має право за
власною ініціативою усунути арбітражного керуючого від виконання
обов’язків розпорядника майна, керуючого санацією чи ліквідатор Дія
якого методу господарського процесуального права тут проявляється?
53.Який принцип належить до галузевих принципів господарського
54.Який принцип господарського процесу належить до загальноправових?
55.З яких частин складається господарське процесуальне право?
56.Що таке господарське процесуальне право як галузь права?
57.Що таке господарське процесуальне право як наука?
58.Що таке господарське процесуальне право як навчальна дисципліна?
59.Коли було прийнято чинний Господарський процесуальний кодекс?
60.Рішення якого суду є джерелами господарського процесуального
права?
61.Яке визначення найбільш повно характеризує поняття «господарська
діяльність»?
62.Що таке господарсько-виробничі відносини?
63.Що таке організаційно-господарські відносини?
64.Що таке корпоративний спір?
65.До якої групи принципів господарського процесуального права
відноситься принцип змагальності сторін за формою нормативного
закріплення?
66.На які групи можна поділити принципи господарського
процесуального права за об’єктом правового регулювання?
67.До якої групи принципів господарського процесуального права
належить принцип одноособового та колегіального розгляду справ?
68.Якою рисою можна охарактеризувати принципи господарського
процесуального права?
69.Що з переліченого визначають принципи господарського
процесуального права?
70.Хто з посадових осіб наділений процесуальними повноваженнями
71.Яким видом діяльності відповідно до принципу несумісності
заборонено займатися прокурору?
72.Відповідно до якого права визначаються господарська процесуальна
правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні?

73.Хто є суб’єктами господарських процесуальних правовідносин?
74.У якій формі можуть існувати господарські процесуальні
правовідносини?
75.Назвіть що входить до структури господарських процесуальних
правовідносин?
76.Який елемент входить до структури господарських процесуальних
правовідносин?
77.У чому полягає зв'язок між нормами господарського процесуального
права і господарськими процесуальними правовідносинами?
78.З якого моменту особа наділяється господарською процесуальною
правоздатністю?
79.Які елементи входять до складу господарської процесуальної
правосуб’єктності?
80.Що визначається як здатність фізичних і юридичних осіб, за наявності
вимог передбачених нормами господарського процесуального
законодавства, мати господарські процесуальні права і обов’язки
учасника господарського процесу?
81.За заявою яких учасників процесу допускається перекладач?
82.Чи має право перекладач відмовитися від участі у господарському
процесі?
83.Перекладач, в силу недостатніх знань, неправильно переклав суть
процесуальних
дій.
Чи
підлягає
перекладач
кримінальній
відповідальності?
84.Що є однією з підстав виникнення, зміни та припинення господарських
процесуальних правовідносин?
85.Суддя розглянув заяву про відвід. Яким процесуальним документом він
повинен оформити своє рішення про задоволення відводу?
86.Який суд розглядає справи спорах, що виникають при укладанні, зміні
та розірванні господарських договорів, які передбачають надання
послуг?
87.Який суд розглядає справи спорах про визнання недійсними
господарських договорів, які передбачають виконання робіт?
88.Який суд розглядає справи у спорах, що виникають при виконанні
господарських договорів?
89.Який суд розглядає справи про визнання недійсними актів?
90.Які процесуальні права належать відповідачу?
91.Яка співучасть є активною?
92.Що обов’язково вказується у заяві про залучення третьої особи без
самостійних вимог?
93.На які види поділяються треті особи?
94.Якими правами та обов’язками наділені треті особи, які не заявляють
самостійних вимог щодо предмета позову?
95.У якій формі провадження прокурор приймає участь в розгляді
господарських справ судом?

96.До якої групи суб’єктів відноситься прокурор за своїм процесуальноправовим становищем?
97.По яким справам передбачено обов’язковий вступ та участь прокурорів
за своєю ініціативою в господарському судочинстві?
98.Яким терміном визначається визначена законом сукупність
повноважень господарських судів щодо розгляду справ, віднесених до
їх компетенції?
99.Участь яких учасників не передбачено ГПК України?
100.
Хто НЕ може бути учасником провадження у справі про
банкрутство?
101.
Яким терміном позначається розмежування компетенції стосовно
розгляду справ між окремими господарськими судами?
102.
Щодо яких категорій господарських справ встановлена виключна
підсудність?
103.
ТОВ «А», що має місцезнаходження у м. Київ, звернулося з
позовом до ТОВ «Б» (місцезнаходження м. Чернівці) з вимогою про
усунення перешкод у користуванні майном ТОВ «А», що знаходиться у
м. Одес Який суд уповноважений розглядати дану справу?
104.
ТОВ «А», що має місцезнаходження у м. Київ, звернулося з
позовом до ТОВ «Б» (місцезнаходження м. Чернівці) з вимогою про
визнання недійсним договору купівлі-продажу, укладеного між
зазначеними суб’єктами. Який суд уповноважений розглядати дану
справу?
105.
Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких
господарський суд у визначеному законом порядку встановлює…?
106.
Якими засобами НЕ встановлюються обставини, які мають
значення для правильного вирішення спору?
107.
Хто зобов’язаний довести ті обставини, на які вони посилаються
як на підставу своїх вимог і заперечень?
108.
Хто може подавати докази ?
109.
Коли господарський суд може провести огляд та дослідження
письмових і речових доказів за їх місцезнаходженням?
110.
Що означає належність доказів в господарському процесі?
111.
Щодо яких доказів допускається огляд їх у місці знаходження?
112.
Допустимість доказів означає, що обставини справи повинні бути
підтверджені чим?
113.
Які обставини не потребують доказування в суді?
114.
Що вважається письмовими доказами?
115.
В якій формі подаються письмові докази?
116.
Що вважається речовими доказами?
117.
Якщо сторона або прокурор не має неможливості самостійно
надати докази, що вони вправі зробити?
118.
Чи має право господарський суд витребувати докази до моменту
подання позову?

119.
Чи може господарський суд провести огляд та дослідження
письмових та речових доказів в разі складності їх подання?
120.
За результатами огляду та дослідження доказів складається
протокол. Ким даний протокол підписується?
121.
Що має зробити господарський суд якщо для роз’яснення питань,
що виникають при вирішенні господарського спору і потребують
спеціальних знань?
122.
Який порядок подання висновку судового експерта згідно
господарського процесуального законодавства?
123.
Що має право зробити господарський суд у разі недостатньої
ясності чи неповноти висновку судового експерта?
124.
Як господарський суд оцінює докази?
125.
Які докази мають для господарського суду заздалегідь
встановлену силу?
126.
У разі неможливості прокурором самостійно надати докази, який
з нижченаведених документів він вправі подати для витребування у
господарського суду доказів?
127.
Який розмір судового збору встановлено за подання до
господарського суду позовної заяви майнового характеру?
128.
Який розмір судового збору встановлено за подання до
господарського суду позовної заяви немайнового характеру?
129.
Який розмір судового збору встановлено за подання до
господарського суду заяви про вжиття запобіжних заходів та
забезпечення позову?
130.
Який розмір судового збору встановлено за подання до
господарського суду заяви про видачу виконавчого документа на
підставі рішення іноземного суду?
131.
Який розмір судового збору встановлено за подання до
господарського суду заяви про скасування рішення третейського суду?
132.
Який розмір судового збору встановлено за подання до
господарського суду заяви про видачу виконавчого документа на
примусове виконання рішення третейського суду?
133.
Який розмір судового збору встановлено за подання до
господарського суду заяви про роз’яснення судового рішення?
134.
Який розмір судового збору встановлено за подання до
господарського суду апеляційної скарги на рішення суду?
135.
Який розмір судового збору встановлено за подання до
господарського суду апеляційних скарг у справі про банкрутство?
136.
Який розмір судового збору встановлено за подання до
господарського суду заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з
нововиявленими обставинами?
137.
Який розмір судового збору встановлено за подання до
господарського суду касаційної скарги на рішення суду?
138.
Який розмір судового збору встановлено за подання до
господарського суду касаційних скарг у справі про банкрутство?

139.
Який розмір судового збору встановлено за подання до
господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство?
140.
У які строки у господарському процесі вчиняються процесуальні
дії?
141.
Якщо процесуальні строки не встановлено, хто має право їх
призначати?
142.
Чим строки для вчинення процесуальних дій НЕ визначаються?
143.
Коли
починається
перебіг
процесуального
строку,
обчислюваного роками, місяцями або днями?
144.
У випадках, коли останній день строку припадає на неробочий
день, який день вважається днем закінчення строку?
145.
Якщо позовну заяву, відзив на позовну заяву, заяву про перегляд
рішення та інші документи здано на пошту чи телеграф до 24-ї години,
чи вважається це пропущенням строку, у випадку якщо господарський
суд припинив роботу о 17:00?
146.
Хто має право подати заяву про відновлення пропущеного
строку?
147. Як відображається інформація про відновлення порушеного строку?
повідомляється поштою або телефонним дзвінком сторін по справі?
148.
Що є доказами у справі?
149.
Що є засобами доказування у господарському процесі?
150.
Коли відвід судового експерта не може бути здійснений?
151.
Хто має право заявляти відвід судовому експерту?
152.
Які докази приймає господарський суд ?
153.
Які обставини не потребують доказування?
154.
Що НЕ відноситься до письмових доказів?
155.
Де господарський суд може провести огляд та дослідження
письмових і речових доказів?
156.
Який процесуальний документ складається за результатами
огляду та дослідженні доказів у місці їх знаходження?
157.
Ким підписується протокол, складений за результатами огляду та
дослідження доказів у місці їх знаходження?
158.
Як діє господарський суд, коли для роз’яснення питань, що
виникають при вирішенні господарського спору, потребують
спеціальних знань?
159.
Як подається висновок судового експерта господарському суду?
160.
Як господарський суд оцінює докази?
161.
Які докази мають заздалегідь встановлену силу для
господарського суду?
162.
Що слід розуміти під поняттям судовий збір?
163.
В якому випадку подаються оригінали документів в якості + на
вимогу господарського суду.
164.
У якому випадку пояснення представників сторін та інших осіб,
які беруть участь у судовому процесі мають бути викладені письмово?

165.
Хто вправі подати клопотання про витребування господарським
судом доказів?
166.
Що повинно бути зазначено у клопотанні про витребування
господарським судом доказів?
167.
Хто є платниками судового збору?
168.
У якому випадку суд може провести огляд та дослідження
письмових і речових доказів у місці їх знаходження?
169.
Як сплачується судовий збір за подання нерезидентами позовів,
170.
Як сплачується судовий збір за подання позовної заяви, що має
одночасно майновий і немайновий характер?
171.
В якому випадку суд може призначити додаткову судову
експертизу?
172.
Хто пропонує господарському суду питання, які мають бути
роз’яснені судовим експертом?
173.
Який процесуальний документ закріплює коло питань, які мають
бути роз’яснені судовим експертом?
174.
Як діє суд при врахуванні майнового стану сторони, яка має
сплатити судовий збір?
175.
Протягом якого часу заявник повинен подати заяву про вжиття
запобіжних заходів?
176.
Як сплачується судовий збір за повторно подані позови?
177.
Чи може бути оскаржено ухвалу про відмову у відновленні
пропущеного строку?
178.
Чи може бути окремо оскаржено ухвалу про відновлення
пропущеного строку?
179.
Який процесуальний документ приймає суд при повернені суми
судового збору за клопотанням особи?
180.
У якому випадку сплачена сума судового збору повертається за
клопотанням особи?
181.
Куди зараховується сплачений судовий збір?
182.
Де визначаються витрати, що підлягають сплаті за послуги
адвоката?
183.
Чим встановлюється розмір судового збору, порядок його сплати,
повернення і звільнення від сплати?
184.
На кого покладається судовий збір у разі якщо Господарським
судом відхилено частину із пропозицій кожної із сторін у спорах, що
виникають при укладені, зміні та розірванні договорів?
185.
Які докази господарський суд приймає до уваги?
186.
Який нормативно-правовий акт встановлює розмір судового
збору, який сплачується при поданні позовної заяви до господарського
суду?
187.
Якщо спір виникає внаслідок неправильних дій сторони, що має
право зробити господарський суд незалежно від результатів вирішення
спору?

188.
Процесуальні дії в господарському процесі вчиняються у строки,
визначені яким актом чи суб’єктом?
189.
Коли закінчується строк, який обчислюваний роками?
190.
У випадках, коли останній день строку припадає на неробочий
день, днем закінчення строку вважається який день?
191.
Коли
починається
перебіг
процесуального
строку,
обчислюваного днями?
192.
Хто подає докази до господарського суду?
193.
Що означає належність доказів?
194.
Які обставини НЕ потребують доказування?
195.
Які докази є письмовими?
196.
Які докази є речовими?
197.
Що слід розуміти під доказуванням?
198.
Що є предметом доказування?
199.
Як подаються письмові докази?
200.
Як діє господарський суд у випадках недостатньої ясності чи
неповноти висновку судового експерта?
201.
Ким визначаються витрати, що підлягають сплаті за проведенням
судової експертизи, послуг перекладача?
202.
На кого покладається судовий збір у спорах, що виникають при
виконанні договорів та з інших підстав?
203.
Як можуть бути продовжені призначені господарським судом
строки?
204.
З чого складаються судові витрати?
205.
На кого покладаються суми, які підлягають сплаті за проведення
судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати,
пов’язані з розглядом справи, при частковому задоволенні позову?
206.
Які стадії виділяють у господарському судочинстві в процесі
доказування?
207.
Що з переліченого є засобом доказування в господарському
судочинстві?
208.
Які докази у господарському судочинстві є належними?
209.
Хто в праві обґрунтувати належність доказів у господарському
судочинстві?
210.
Які докази в господарському судочинстві є допустимими?
211.
На кого в господарському судочинстві покладається обов’язок
по доказуванню?
212.
Якими ознаками в господарському судочинстві характеризуються
213.
На які види за суб’єктом формування поділяються письмові
докази в теорії господарського процесуального права?
214.
Які види оцінки доказів за суб’єктами доказової діяльності в
теорії господарського процесуального права?
215.
Які види доказів виділяють в теорії господарського
процесуального права за характером зв’язку змісту доказів із фактами,
які необхідно встановити в тій чи іншій справі?

216.
Як поділяються письмові докази в теорії
господарського
процесуального права за способом формування?
217.
Як поділяються докази в теорії господарського процесу за
процесом формування даних про факти?
218.
Які властивості доказів закріплено в чинному ГПК?
219.
Які невід'ємні складові включає процес доказування в
господарському судочинстві?
220.
На які спори НЕ поширюється порядок досудового врегулювання
господарських спорів?
221.
Які відомості не зазначаються у претензії?
222.
З яким документом підприємства та організації, чиї права і
законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання
спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього?
223.
Яким підрозділом здійснюється основна частина претензійнопозовної роботи та контроль за її виконанням?
224.
Як називається встановлена законом форма звернення кредитора
до боржника з вимогою про вирішення спору?
225.
Як називається встановлена законом форма звернення до суду за
судовим захистом та вирішенням спору?
226.
З чим підприємства звертаються до організації, яка порушила їхні
права?
227.
Які вимоги ставляться до документів, що додаються до претензії?
228.
Що НЕ зазначається у претензії?
229.
Як до претензії додаються документи, які є в організації, до якої
пред’являється претензія?
230.
Ким підписується претензія підприємства?
231.
Яким способом НЕ надсилається претензія адресатові?
232.
Протягом якого строку, за загальним правилом, з моменту
одержання, розглядається претензія?
233.
Якщо обов’язковими для обох сторін правилами або договором
передбачено
право
перепровірки
забракованої
продукції
підприємством-виготовлювачем, в який строк може бути розглянута
така претензія?
234.
У разі витребування у заявника документів, необхідних для
розгляду претензії, на який термін може бути продовжено розгляд?
235.
Як заявник повідомляється про результати розгляду претензії?
236.
Що НЕ зазначається у відповіді на претензію?
237.
Ким підписується відповідь на претензію?
238.
Яким чином надсилається відповідь на претензію?
239.
Який загальний строк розгляду претензії?
240.
Яким чином НЕ надсилається відповідь на претензію?
241.
У якій формі повідомляється заявник претензії про результати її
розгляду?
242.
Коли претензію відхилено повністю або частково, що і кому
необхідно повернути?

243.
У разі необґрунтованого списання у безспірному порядку
претензійної суми, кому винна сторона повинна сплатити штраф?
244.
Який розмір штрафу сплачується у разі необґрунтованого
списання у безспірному порядку претензійної суми?
245.
В який строк підприємство, яке одержало пропозицію про зміну
договору повинне відповісти на неї?
246.
В який строк підприємство, яке одержало пропозицію про
розірвання договору повинне відповісти на неї?
247.
На якій підставі сторони застосовують заходи досудового
врегулювання господарського спору?
248.
Протягом якого строку, за загальним правилом, з моменту
одержання розглядається претензія?
249.
Чим характеризується позовне провадження?
250.
Що додається до заяви, яка подається представником позивача?
251.
Які елементи повинен містити позов?
252.
У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої
прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого
здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, якого статусу
набуває зазначений орган?
253.
Що не входить в ціну позову?
254.
До позовної заяви додаються документи, які підтверджують …?
255.
Що є процесуальним засобом звернення прокурора до
господарського суду першої інстанції з метою виконання покладеної
функції?
256.
Хто має право подавати відзив на позовну заяву?
257.
Ким може бути пред’явлений зустрічний позов в господарському
процесі?
258.
Яким процесуальним документом оформлюється передача справи
з одного господарського суду до іншого?
259.
Після відводу суддів неможливо розглянути справу в
господарському суді, до підсудності якого відноситься справ Яке
рішення слід прийняти у такій ситуації?
260.
Які суди можуть бути господарським судом першої інстанції за
позовними заявами прокурора?
261.
У процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому
господарському суду. Яке рішення слід прийняти у такій ситуації?
262.
До господарського суду Чернівецької області з позовом про
визнання недійсною накладної звернулося ТОВ "А". На стадії
порушення провадження у справі було з'ясовано, що до позовної заяви
не додано документ, що підтверджує сплату судового збору у
встановлених порядку та розмірі. Вкажіть, яку процесуальну дію
повинен вчинити господарський суд?
263.
До господарського суду поштою надійшла позовна заява ТОВ
"Весна" до ПАТ "Укрсоцбанк" про визнання недійсним укладеного між
ними кредитного договору. На позовній заяві наявним був

факсимільний підпис. Вкажіть, яку процесуальну дію повинен вчинити
господарський суд?
264.
Який за територією суд буде розглядати господарські справи із
участю прокурора у спорах, що виникають при виконанні
господарських договорів та з інших підстав?
265.
Який господарський суд буде розглядати справи із участю
прокурора про визнання недійсними актів?
266.
Господарські справи із участю прокурора та декількох
відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходження
одного з відповідачів за вибором …?
267.
Яким судом буде розглядатися господарська справа по першій
інстанції у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган
виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата,
Верховна Рада Автономної республіки Крим або Рада Міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні
адміністрації?
268.
На якій стадії допускається забезпечення позову?
269.
Ким вирішується питання про прийняття позовної заяви?
270.
В якому з нижченаведених випадків особі буде відмовлено у
прийнятті позовної заяви?
271.
В якому з нижченаведених випадків особі буде повернено
позовну заяву без розгляду?
272.
Який строк встановлено судді за законом для винесення та
надсилання ухвали про порушення провадження у справі?
273.
Який з нижченаведених заходів НЕ є заходом до забезпечення
позову:
274.
Коли забезпечення позову допускається в будь-якій стадії
провадження у справі?
275.
Який вид судового рішення виносить господарський про
забезпечення позову?
276.
Чи може бути оскаржена ухвала про забезпечення позову?
277.
Не допускається забезпечення позову у справах, що виникають з
корпоративних відносин, шляхом заборони чого?
278.
Яка особа в господарському судочинстві може пред’явити
зустрічний позов ?
279.
За якої умови об’єднані позовні вимоги роз'єднуються у
самостійні провадження в господарському процесі?
280.
Коли можливе об'єднання позовних вимог в одне провадження в
господарському судочинстві?
281.
Як повинен вчинити господарський суд у випадках, коли подана
позовна заява не відповідає встановленій законом формі та змісту?
282.
На підставі чого господарський суд
відмовляє у відкритті
провадження у справі?

283.
До якого моменту відповідач у господарській справі має право
пред’явити зустрічний позов ?
284.
Які дії
судді господарського суду у випадках, коли подана
позовна заява не відповідає встановленій законом формі та змісту?
285.
Що є підставою для відмови судді господарського суду у
відкритті провадження у справі?
286.
Коли відповідач у господарській справі має право пред’явити
зустрічний позов ?
287.
Які дії судді господарського суду у випадках, коли подана
288.
Коли суддя господарського суду
відмовляє у відкритті
провадження у справі?
289.
Коли відповідач у господарській справі має право пред’явити
зустрічний позов ?
290.
Як повинен вчинити суд у разі визнання позову відповідачем?
291.
Які дії повинен вчинити суддя господарського суду у разі
відмови позивача від позову?
292.
Які процесуальні наслідки
укладення мирової угоди між
сторонами в господарському судочинстві
293.
Який встановлено загальний строк для вирішення господарського
спору в суді?
294.
В який строк господарським судом має бути вирішено спір про
стягнення заборгованості за опротестованим векселем?
295.
У разі продовження строку розгляду спору господарським судом,
скільки згідно положень закону він може становити?
296.
Якщо представники сторін чи інші учасники процесу не
з’явилися на судове засідання, що вправі зробити господарський суд?
297.
З якого моменту у господарському судочинстві обчислюється
строк вирішення господарським судом справи?
298.
У який строк має бути вирішено спір господарським судом ?
299.
У який строк господарським судом вирішується спір про
стягнення заборгованості за опротестованим векселем?
300.
Яким нормативно-правовим актом встановлюються строки
вирішення господарських спорів?
301.
В якій відповіді найбільш повно визначено відповідь на питання,
чи може господарський суд продовжити строк розгляду справи?
302.
На який строк господарський суд може продовжити строки
розгляду справи?
303.
Хто визначає порядок ведення судового засідання?
304.
Хто роз’яснює учасникам судового процесу їх права та
обов’язки?
305.
Коли судом вирішується питання про притягнення особи до
відповідальності за прояв неповаги до суду?
306.
Який строк встановлений ГПК України для подання клопотання
про участь у судовому засіданні в режимі відео конференції ?

307.
Що в обов’язковому порядку зазначається у клопотанні про
участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції?
308.
В який строк господарським судом вирішується питання про
участь особи у судовому засіданні в режимі відео конференції?
309.
Чи може бути оскаржена ухвала суду, прийнята за наслідками
вирішення питання про участь особи у судовому засіданні в режимі
відео конференції?
310.
Кому негайно надсилається копія ухвали про участь особи у
судовому засіданні в режимі відео конференції?
311.
В яких випадках може відбуватися участь особи у судовому
засіданні в режимі відео конференції?
312.
Як вчиняє господарський суд, якщо відзив на позовну заяву і
витребувані документи не подано?
313.
До яких наслідків може призвести нез’явлення в засідання
представників сторін, інших учасників судового процесу?
314.
Яку процесуальну дію вчиняє господарський суд з метою
залучення до участі в справі іншого відповідача, заміни неналежного
відповідача?
315.
Які дії суду, якщо у господарського суду виникає необхідність
заміни відведеного судді?
316.
Який процесуальний документ виноситься судом про відкладення
розгляду господарської справи?
317.
Що повинен перевірити господарський суд до прийняття відмови
позивача від позову або до затвердження мирової угоди сторін?
318.
Яку процесуальну дію вчиняє господарський суд одночасно з
ухваленням прийняття відмови позивача від позову або про
затвердження мирової угоди сторін?
319.
Яке рішення приймає господарський суд у разі визнання
відповідачем позову, якщо такі дії відповідача не суперечать
законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом
інтересів інших осіб ?
320.
В яких випадках господарських суд зупиняє провадження в
обов’язковому порядку?
321.
В разі призначення господарським судом судової експертизи за
клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі,
або за своєю ініціативою, провадження у справі…?
322.
Яким процесуальним документом господарський суд зупиняє
провадження у справі та його поновлює?
323.
Коли господарський суд зобов’язаний припинити провадження у
справі?
324.
Які дії господарського суду, якщо є рішення господарського суду
або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішив
господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих
же підстав?

325.
Які дії господарського суду, якщо позовну заяву підписано
особою, яка не має права підписувати її, або особою, посадове
становище якої не вказано ?
326.
Яке рішення приймає господарський суд в разі, якщо позивач без
поважних причин не подав витребувані господарським судом
матеріали, необхідні для вирішення спору, або представник позивача
не з’явився на виклик у засідання господарського суду і його
нез’явлення перешкоджає вирішенню спору ?
327.
Чи має право позивач звернутися з позовом до господарського
суду якщо попередньо такий позов був залишений без розгляду?
328.
Який процесуальний документ складається про огляд і
дослідження письмових або речових доказів у місці їх знаходження ?
329.
Хто веде протокол судового засідання?
330.
Протягом якого часу протокол судового засідання або про огляд і
дослідження письмових або речових доказів у місці їх знаходження має
бути підписаний суддею і секретарем судового засідання?
331.
Хто має право знайомитися з протоколами і подавати письмові
зауваження з приводу допущених у протоколах помилок або неповноти
протоколу ?
332.
В який термін після підписання протоколів, сторони та інші
особи, які беруть участь у справі, мають право подавати письмові
зауваження з приводу допущених у протоколах помилок або неповноти
протоколу?
333.
За чиєю вимогою у суді першої чи апеляційної інстанції при
розгляді справи по суті здійснюється фіксування судового процесу з
допомогою звукозаписувального технічного засобу?
334.
Чи здійснюється фіксування судового процесу за допомогою
звукозаписувального технічного засобу якщо жоден з учасників
судового процесу не з’явився у судове засідання?
335.
Яким чином вирішується питання про видачу копії технічного
запису судового процесу учаснику процесу, про його відтворення поза
судовим засіданням?
336.
З яких частин складається судове рішення?
337.
Яким повинно бути рішення суду у господарській справі?
338.
Які частини судового рішення оголошуються негайно після
закінчення розгляду справи?
339.
Які дані відображаються в мотивувальній частині рішення суду?
340.
Які дані відображаються в описовій частині рішення суду?
341.
З якого моменту рішення господарського суду набирає законної
сили?
342.
Який строк для складення господарським судом повного
рішення, у разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та
резолютивної частин цього рішення?
343.
Які підстави для винесення ухвали господарським судом?

344.
Який вид судового рішення виносить господарський суд у разі
накладення арешту на майно або зняття з нього арешту у разі визнання
недійсним кредитного договору, в якому виконання зобов’язання
позичальника забезпечено заставою майна, а також у разі визнання
недійсним договору застави, яким забезпечується виконання
позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором?
345.
Який порядок надсилання господарським судом рішень та ухвал?
346.
Чи допускається отримання сторонами, прокурором, третіми
особами, представниками сторін і третіх осіб, які брали участь в
судовому процесі, рішень та ухвал господарського суду безпосередньо
у суді?
347.
Які існують способи усунення недоліків у судовому рішенні?
348.
За наявності яких підстав гсоподарський суд може постановити
окрему ухвалу?
349.
Що є підставою для ухвалення додаткового рішення?
350.
Яка особливість роз’яснення господарським судом рішення чи
ухвали суду?
351.
Який документ виноситься господарським судом про роз’яснення
рішення, ухвали, а також про виправлення описок чи арифметичних
помилок ?
352.
Знайдіть виключний перелік осіб, кому надсилається ухвала
господарського суду, в якій роз’яснюється рішення цього суду?
353.
В яких випадках господарський суд надсилає повідомлення
прокурору або органу досудового розслідування?
354.
Який процесуальний документ приймається господарським
судом за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та іншими
учасниками господарського процесу, а також доказів, які були
витребувані господарським судом, у нарадчій кімнаті?
355.
Чи має право, суддя, який не згідний з рішенням, що укладається
у письмовій формі, відмовитися від його підписання, у разі розгляду
справи трьома суддями?
356.
Чи має право господарський суд відступити від правової позиції,
викладеної у висновках Верховного Суду України, викладені у
постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд
судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини
першої статті 111-16 ГПК України?
357.
Якщо відповідач не подав відзив на позовну заяву, що може
зробити господарський суд?
358.
Що має право вчиняти прокурор з метою представництва
інтересів громадянина або держави в господарському суд?
359.
В якому документі позивач викладає свої обставини, якщо він
відмовляється від позову?
360.
Який наслідок настає у разі відмови прокурора від поданого ним
позову?

361.
Який наслідок настає для прокурора, який діє в інтересах
держави, у разі відмови позивача від позову?
362.
Що виносить господарський суд про прийняття відмови позивача
від позову або про затвердження мирової угоди сторін?
363.
Прокурор, який бере участь у справі, несе обов’язки і
користується правами сторони. Якого права він НЕ має?
364.
Який нормативно-правовим актом передбачено порядок, в якому
господарські суди вирішують справи позовного провадження за
позовними заявами прокурора в інтересах держави?
365.
Коли оголошується рішення господарського суду?
366.
У судовому засіданні було проголошено лише вступну та
резолютивну частину. В який строк господарський суд повинен
скласти повний текст рішення?
367.
Який вид судового рішення виносить господарський суд, у разі
не вирішення спору по суті (відкладення розгляду справи, перенесення
засідання тощо)?
368.
Який вид судового рішення за результатами розгляду позовної
заяви прокурора, господарський суд НЕ ухвалює?
369.
Господарським судом під час судового засідання не було
вирішено питання про розподіл судових витрат або про повернення
судового збору з бюджету. Які дії повинен вчинити господарський суд?
370.
Хто має право подавати заяву про роз’яснення рішення чи
ухвали, не змінюючи при цьому їх змісту?
371.
Протягом якого строку може бути розглянута заява про
роз’яснення рішення суду?
372.
В якому випадку господарський суд може винести окрему
ухвалу?
373.
Яка із частин судового рішення проголошується негайно після
судового розгляду?
374.
З якого моменту рішення місцевого господарського суду набирає
законної сили?
375.
Що є підставою для ухвалення додаткового рішення?
376.
Чи має право суддя утриматися від голосування при прийнятті
рішення колегіальним складом суду?
377.
Яким чином вирішуються питання, що виникають під час
розгляду справи колегією суддів?
378.
Під час розгляду справи апеляційним судом, суддя К., будучи
головуючим, відмовився підписувати судове рішення, оскільки він не
погоджується із думкою більшості суддів судової колегії. Чи має право
суддя у такому випадку не підписувати судове рішення?
379.
Під час розгляду справи апеляційним судом суддя П. не був
згодний з прийнятим рішенням. Як він повинен вчинити у даній
ситуації?

380.
У судді П., під час розгляду справи колегією суддів, склалася
своя окрема думка з приводу того, яке рішення повинен прийняти суд.
Яким чином оформляється окрема думка судді?
381.
Під час розгляду справи дізнався, що було порушено порядок
визначення судді для розгляду цієї справи. Як повинен вчинити
адвокат у даній ситуації?
382.
До господарського суду звернувся ФОП Л. з позовом про
розірвання договору оренди складських приміщень з ФОП Суддя під
час розгляду позовної заяви знайшов в Єдиному реєстрі судових
рішень рішення по тотожній справі, що розглядалася два роки тому, де
судом було відмовлено в задоволенні позовних вимог. Яке рішення
повинен прийняти суддя?
383.
До господарського суду звернувся ФОП Л. з позовом про
розірвання договору оренди складських приміщень з ФОП Суддя під
час розгляду позовної заяви знайшов в Єдиному реєстрі судових
рішень ухвалу по тотожній справі, що розглядалася два роки тому, де
судом було припинено провадження у справі у зв'язку із відмовою
позивача від позову. Яке рішення повинен прийняти суддя?
384.
До господарського суду звернувся ФОП Л. з позовом про
розірвання договору оренди складських приміщень з ФОП Суддя під
час розгляду позовної заяви знайшов в Єдиному реєстрі судових
рішень ухвалу по тотожній справі, що розглядалася два роки тому, де
судом було припинено провадження у справі у зв'язку з укладенням
між сторонами мирової угоди. Яке рішення повинен прийняти суддя?
385.
Які частини судового рішення оголошуються негайно після
закінчення судового розгляду?
386.
Чи має право господарський суд відступити від правової позиції
викладеної у висновках Верховного Суду України?
387.
З метою вирішення питання щодо наявності підстав для
ініціювання перегляду судових рішень у справі, розглянутій без участі
прокурора, останній має право знайомитися з матеріалами справи в
суді, робити виписки з неї, а також?
388.
Прокурор
здійснює
в
господарському
судочинстві
представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення
або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не
здійснює або неналежним чином здійснює який орган?
389.
Кого НЕ може представляти прокурор в якості здійснення
представництва інтересів держави в господарському суді?
390.
В якому з нижченаведених випадків прокурор здійснює
представництво інтересів держави в господарському суді?
391.
Що виносить господарський суд, виявивши при вирішенні
господарського спору за позовом прокурора порушення законності або
недоліки в діяльності підприємства, установи, організації, державного
чи іншого органу?

392.
Яким чином вирішуються питання, що виникають під час
розгляду господарської справи колегією суддів?
393.
Чи має право суддя господарського суду утриматися від
голосування при прийнятті рішення колегіальним складом суду?
394.
Думку яких учасників господарського процесу повинен
вислухати суддя при вирішенні заяви про відвід?
395.
Хто є сторонами позовного провадження в господарському
процесі?
396.
Якою ознакою наділені сторони господарського процесу ?
397.
Які зі спеціальних процесуальних прав належать позивачеві в
господарському судочинстві?
398.
Які види процесуальної співучасті можливі в господарському
судочинстві?
399.
Встановивши під час розгляду господарської справи, що позов
пред’явлений не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, що
повинен зробити суд?
400.
На якій стадії господарського процесу
можлива заміна
неналежної сторони?
401.
Які спеціальні процесуальні права належать відповідачеві в
господарському процесі?
402.
Яку співучасть в господарському процесі
слід вважати
активною?
403.
Що є підставою процесуального правонаступництва?
404.
На які види поділяється процесуальна співучасть?
405.
Встановивши під час розгляду справи, що позов пред’явлений не
до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, що повинен зробити
суддя господарського суду
406.
На якій стадії господарського процесу можлива заміна
неналежної сторони?
407.
В чому полягає відмінність третіх осіб від сторін у
господарському процесі?
408.
Що є обов’язковим при вступі у процес третіх осіб, які заявляють
самостійні вимоги щодо предмета господарського спору?
409.
В який час треті особи з самостійними вимогами щодо предмета
спору можуть пред’явити позов?
410.
Яке процесуально-правове становище займають треті особи, які
заявляють самостійні вимоги щодо предмета господарського спору?
411.
Що є підставою участі у справі третіх осіб, які не заявляють
самостійних вимог щодо предмета господарського спору?
412.
Що спонукає до вступу в процес третіх осіб без самостійних
вимог щодо предмета спору в господарському процесі?
413.
Які спеціальні процесуальні права належать відповідачеві в
господарському судочинстві?
414.
Яку співучасть в господарському судочинстві слід вважати
активною?

415.
Які
підстави
процесуального
правонаступництва
в
господарському процесі?
416.
Яка необхідна умова для заміни неналежного відповідача в
господарському судочинстві?
417.
Які дії суду у разі відсутності згоди позивача на заміну
неналежного відповідача в господарському процесі?
418.
В чому полягає відмінність третіх осіб від сторін у
господарському процесі?
419.
Що є обов’язковим при вступі у процес третіх осіб, які заявляють
самостійні вимоги щодо предмета спору в господарській справі?
420.
Коли треті особи з самостійними вимогами щодо предмета спору
в господарському процесі можуть пред’явити позов?
421.
Яке процесуально-правове становище третіх осіб, які заявляють
самостійні вимоги щодо предмету спору в господарському
судочинстві?
422.
Що є підставою участі у справі третіх осіб, які не заявляють
самостійних вимог щодо предмета спору в господарському
судочинстві?
423.
Що спонукає до вступу в процес третіх осіб без самостійних
вимог щодо предмета спору в господарському судочинстві?
424.
Яким документом підтверджуються повноваження представника
юридичної особи в господарському процесі?
425.
Що є підставою для роз'єднання кількох позовних вимог у
самостійні провадження в господарському суді?
426.
Коли відповідач в господарській справі може подати відзив на
позов?
427.
Хто може бути боржником у справі про банкрутство?
428.
Протягом якого строку боржник повинен не виконувати свої
грошові зобов’язання після настання встановленого строку їх
виконання, щоб можна було порушити провадження у справі про
банкрутство?
429.
Яким чином повинні бути підтверджені грошові зобов’язання
боржника для порушення провадження у справі про банкрутство?
430.
Що відноситься до грошових зобов’язань в розумінні Закону
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом»?
431.
Хто такі конкурсні кредитори у справі про банкрутство?
432.
Хто такі поточні кредитори у справі про банкрутство?
433.
Хто такі забезпечені кредитори у справі про банкрутство?
434.
Хто є сторонами у справі про банкрутство?
435.
Хто може ініціювати процедуру санації боржника до порушення
провадження у справі про банкрутство?
436.
Який суд уповноважений розглядати справу про банкрутство?
437.
Хто має право на звернення до господарського суду із заявою про
порушення справи про банкрутство?

438.
До господарського суду надійшла заява про порушення
провадження у справі про банкрутство з порушенням правил
підсудності. Яке рішення повинен прийняти суд?
439.
До господарського суду надійшла заява про порушення
провадження у справі про банкрутство стосовно боржника, щодо якого
вже порушено провадження у справі про банкрутство. Яке рішення
повинен прийняти суд?
440.
До господарського суду надійшла заява про порушення
провадження у справі про банкрутство від кредитора, вимоги якого
повністю забезпечені заставою майна боржник Яке рішення повинен
прийняти суд?
441.
До господарського суду надійшла заява про порушення
провадження у справі про банкрутство, яка не відповідає вимогам
закону. Яке рішення повинен прийняти суд?
442.
До господарського суду надійшла заява про порушення
провадження у справі про банкрутство, до якої не додано доказів щодо
сплати судового збору. Яке рішення повинен прийняти суд?
443.
До господарського суду надійшла заява про порушення
провадження у справі про банкрутство, до якої заявник-кредитор не
надав доказів надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї
документів. Яке рішення повинен прийняти суд?
444.
Після винесення ухвали про прийняття заяви про порушення
провадження у справі про банкрутство, до дати проведення
підготовчого засідання суду заявник відкликав заяву про порушення
справи про банкрутство. Яке рішення повинен прийняти господарський
суд?
445.
Які судові процедури застосовуються до неплатоспроможного
суб’єкта підприємницької діяльності?
446.
Що таке банкрутство?
447.
Що таке неплатоспроможність?
448.
Який суб’єкт на сьогоднішній день є Державним органом з
питань банкрутства?
449.
Як називається система заходів, що здійснюються під час
провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню
боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення
фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в
повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом
реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни
організаційно-правової та виробничої структури боржника?
450.
Які з перелічених вимог задовольняються у ліквідаційній
процедурі у справі про банкрутство у першу чергу?
451.
Які з перелічених вимог задовольняються у ліквідаційній
процедурі у справі про банкрутство у третю чергу?
452.
Які з перелічених вимог задовольняються у ліквідаційній
процедурі у справі про банкрутство у першу чергу?

453.
Які з перелічених вимог задовольняються у ліквідаційній
процедурі у справі про банкрутство у першу чергу?
454.
В межах провадження у справі про банкрутство господарським
судом визнано сільськогосподарське підприємство банкрутом, відкрито
ліквідаційну процедуру та розпочато продаж об'єктів нерухомості, які
використовуються для цілей сільськогосподарського виробництва та є
власністю банкрут Кому належить переважне право на придбання
зазначених об'єктів нерухомого майна сільськогосподарського
підприємства, що визнано банкрутом?
455.
У межах провадження у справі про банкрутство господарським
судом було прийнято рішення про виставлення на продаж цілісного
майнового комплексу страхової компанії. Хто може виступити
покупцем такого цілісного майнового комплексу страхової компанії?
456.
У межах провадження у справі про банкрутство до
господарського суду надійшли вимоги членів трудового колективу
щодо повернення їх внесків до статутного капіталу підприємств У яку
чергу мають задовольнятися такі кредиторські вимоги у разі продажу
майна банкрута в межах ліквідаційної процедури?
457.
В межах провадження у справі про банкрутство, господарським
судом було введено процедуру, яка передбачає задіяння системи
заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням
майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного
використання майнових активів боржник Яку назву згідно вимог
чинного законодавства України, носить вказана процедура (система
заходів)?
458.
В межах провадження у справі про банкрутство, до
господарського суду звернувся конкурсний кредитор із заявою про
визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомої будівлі,
укладений між боржником та третьою особою за рік до відкриття
провадження у справі про банкрутство. Який процесуальний документ
має винести господарський суд за результатами розгляду заяви про
визнання правочину недійсними?
459.
В ході проведення ліквідаційної процедури, в межах
провадження у справі про банкрутство встановлено факт недостатності
коштів, одержаних від продажу майна банкрута для повного
задоволення всіх вимог кредиторів. Які правові наслідки матиме
встановлення цього факту для тих кредиторів, вимоги яких залишились
непогашеними?
460.
Які правочини вважаються значними у справі про банкрутство?
461.
До яких категорій юридичних осіб не застосовуються положення
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом»?
462.
Який суб’єкт організовує систему підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації арбітражних керуючих?

463.
Який суб’єкт установлює вимоги для отримання свідоцтва на
право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідатора)?
464.
Який суб’єкт формує Єдиний реєстр арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)?
465.
Який суб’єкт установлює типові форми санації?
466.
Який суб’єкт установлює типові форми мирової угоди?
467.
Хто наділений правом ініціювати процедуру санації боржника до
порушення провадження у справі про банкрутство?
468.
Який максимальний строк дії процедури санації боржника до
порушення провадження у справі про банкрутство?
469.
Які види порядків провадження у справі про банкрутство
передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»?
470.
Для якого порядку провадження у справі про банкрутство
характерним є залучення до участі у справі додаткових учасників,
продовження строків санації, збігу процедур розпорядження майном та
санації?
471.
Який порядок провадження у справі про банкрутство
застосовується під час ліквідації банкрута без застосування процедур
розпорядження майном та санації?
472.
Який боржник вважається особою, що не має неврегульованих
грошових зобов’язань?
473.
Коли, за загальним правилом, набирає законної сили постанова
про визнання боржника банкрутом?
474.
Який мінімальний розмір безспірних вимог кредиторів до
боржника є достатнім для порушення справи про банкрутство?
475.
У якій формі подається заява про порушення провадження у
справі про банкрутство?
476.
Чи може бути відкликана заява про порушення провадження у
справі про банкрутство заявником?
477.
Які наслідки неявки боржника у підготовче засідання у справі
про банкрутство?
478.
Які наслідки неявки кредиторів у підготовче засідання у справі
про банкрутство?
479.
Не пізніше якого строку після дати проведення підготовчого
засідання суду має бути призначено попереднє засідання суду у справі
про банкрутство?
480.
Коли набирає законної сили ухвала про порушення провадження
у справі про банкрутство?
481.
Як у процедурі банкрутства називається зупинення виконання
боржником грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і
зборів (обов’язкових платежів), термін виконання яких настав до ня
введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на

забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати
податків і зборів (обов’язкових платежів)?
482.
На якій стадії у справі про банкрутство вводиться мораторій на
задоволення вимог кредиторів?
483.
Які вимоги кредиторів дозволяється задовольняти боржнику під
час процедури розпорядження майном боржника?
484.
Які правочини (договори) боржника можуть бути визнані
недійсними господарським судом у межах провадження у справі про
банкрутство?
485.
Які наслідки визнання у процедурі банкрутства правочину
(договору) боржника недійсним?
486.
Як називається система заходів щодо нагляду та контролю за
управлінням і розпорядженням майном боржника з метою
забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів
боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також
визначення наступної оптимальної процедури для задоволення у
повному обсязі або частково вимог кредиторів?
487.
Який процесуальний документ виноситься про призначення
розпорядника майна?
488.
На який, за загальним правилом, строк вводиться процедура
розпорядження майном боржника у справі про банкрутство?
489.
Хто у процедурі розпорядження майном боржника веде реєстр
вимог кредиторів?
490.
Хто скликає збори кредиторів на організовує їх проведення на
стадії розпорядження майном боржника у справі про банкрутство?
491.
Протягом якого строку з моменту офіційного оприлюднення
оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство
конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до порушення
провадження у справі про банкрутство, зобов’язані подати до
господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника?
492.
Хто такі інвестори у справі про банкрутство?
493.
Який порядок внесення змін до затвердженого господарським
судом реєстру вимог кредиторів?
494.
Хто має право вирішального голосу на зборах кредиторів?
495.
Скільки голосів повинні мати присутні кредитори, щоб перші
збори кредиторів вважалися повноважними?
496.
Ким скликаються збори кредиторів?
497.
Де проводяться збори кредиторів?
498.
До чиєї компетенції віднесено питання про визначення
кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів?
499.
Який кредитор автоматично включається до складу комітету
кредиторів?
500.
До чиєї компетенції віднесено питання про обрання голови
комітету кредиторів?

501.
Яким процесуальним документом вводиться процедура санації у
справі про банкрутство?
502.
Коли набирає чинності ухвала господарського суду про введення
процедури санації?
503.
Як називається фізична особа, яка відповідно до рішення
господарського суду організовує здійснення процедури санації
боржника?
504.
Хто розробляє план санації?
505.
Хто схвалює план санації?
506.
Яким процесуальним документом господарський суд затверджує
звіт керуючого санацією?
507.
Яким процесуальним документом господарський суд визна
боржника банкрутом?
508.
З дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної
процедури хто повідомляє працівників банкрута про звільнення?
509.
Що НЕ включається до складу ліквідаційної маси?
510.
Куди у ліквідаційні процедурі передаються об’єкти житлового
фонду, що належать юридичній особі – банкруту?
511.
Який строк здійснення ліквідаційної процедури у справі про
банкрутство?
512.
На якій стадії провадження у справі про банкрутство може бути
укладена мирова угода?
513.
Хто приймає рішення про укладення мирової угоди у справі про
банкрутство від імені кредиторів?
514.
Хто підписує мирову угоду у справі про банкрутство від імені
кредиторів?
515.
Щодо яких вимог мирова угода у справі про банкрутство не може
бути укладена?
516.
В якій формі укладається мирова угода у справі про банкрутство?
517.
Яким процесуальним документом оформлюється рішення про
визнання мирової угоди недійсною?
518.
Яким процесуальним документом оформлюється припинення
провадження у справі про банкрутство?
519.
Який суб’єкт може звернутися до господарського суду з
клопотанням не застосовувати до суб’єкта, що має суспільну або іншу
цінність для територіальної громади?
520.
Хто віднесений Законом України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до
суб’єктів підприємницької діяльності з особливим статусом?
521.
Який суб’єкт визнається учасником провадження у справі про
банкрутство юридичних осіб, що є професійними учасниками фонового
ринку та інститутами спільного інвестування?
522.
Як відповідно до Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
називається всеукраїнська громадська організація, що об’єднує

арбітражних керуючих, які отримали свій статус відповідно до вимог
цього Закону, та здійснює повноваження з громадського регулювання
діяльності арбітражних керуючих?
523.
В якому році було прийнято діючий Закон України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом»?
524.
Що є об’єктами апеляційного оскарження в господарському
процесі?
525.
Куди подається апеляційна скарга на рішення місцевого
господарського суду?
526.
В який строк місцевий господарський суд надсилає одержану
апеляційну скарг разом зі справою відповідному апеляційному
господарському суду?
527.
До апеляційного господарського суду надійшла справа з суду
першої інстанції. Які подальші дії вчиняються у суді апеляційної
інстанції?
528.
Який строк подання апеляційної скарги на рішення місцевого
господарського суду?
529.
Який строк подання апеляційної скарги на ухвалу місцевого
господарського суду?
530.
Що НЕ зазначається в апеляційній скарзі, а додається до скарги?
531.
Оскаржуючи рішення місцевого господарського суду, який
документ може подати прокурор?
532.
Ким підписується апеляційна скарга на рішення місцевого
господарського суду?
533.
Які документи додаються до апеляційної скарги на рішення
місцевого господарського суду?
534.
Який випливає наслідок якщо відсутній відзив на апеляційну
скаргу від іншої сторони у справі про оскарження рішення місцевого
господарського суду?
535.
Чи може бути оскаржена ухвала про повернення апеляційної
скарги?
536.
Що НЕ є підставою для повернення апеляційної скарги?
537.
В який строк вирішується питання про прийняття апеляційної
скарги до провадження або про відмову у прийнятті до провадження
апеляційним господарським судом?
538.
До якого моменту, згідно положень Господарського
процесуального кодексу, особа, яка подала апеляційну скаргу, має
право відмовитися від неї?
539.
Які існують межі перегляду справи в апеляційній інстанції?
540.
Протягом якого строку апеляційний господарський переглядає
рішення суду першої інстанції?
541.
Протягом якого строку апеляційний господарський суд
переглядає ухвалу суду першої інстанції?

542.
За результатами розгляду апеляційної скарги, що НЕ має права
зробити апеляційний суд?
543.
Що за наслідками розгляду апеляційної скарги приймає
апеляційний господарський суд?
544.
З якого моменту постанова апеляційного господарського суду
набирає законної сили?
545.
В який строк сторонам у справі надсилається постанова?
546.
Чи може бути оскаржена постанова апеляційної інстанції?
547.
Апеляційну скаргу було подано безпосередньо до апеляційного
господарського суду. Яку процесуальну дію повинен вчинити
апеляційний господарський суд?
548.
Хто має право подавати касаційну скаргу?
549.
На який вид судового рішення може бути подана касаційна
скарга?
550.
Який суд є судом касаційної інстанції?
551.
Який порядок подання касаційної скарги в господарському
процесі?
552.
Який строк встановлений для касаційного оскарження?
553.
Що повинен вчинити суд касаційної інстанції якщо скарга подана
після закінчення строків подання, і суд за заявою особи, яка її подала,
не знайде підстав для поновлення строку, та незалежно від поважності
причин пропуску цього строку?
554.
В якій формі повинна подаватися касаційна скарга?
555.
Які відомості можуть не вказуватися в касаційній скарзі згідно
положень господарського процесуального законодавства?
556.
Ким підписується касаційна скарга?
557.
Хто зобов’язаний надіслати іншій стороні копії касаційної скарги
і доданих до неї документів, які у цієї сторони відсутні?
558.
Якщо сторона у справі не надіслала відзив на касаційну скаргу,
які дії може вчинити касаційний суд?
559.
Яка з нижченаведених підстав НЕ є причиною для повернення
касаційної скарги особі?
560.
Який вид судового рішення виносить касаційний суд у разі
повернення касаційної скарги?
561.
В який строк вирішується питання про прийняття касаційної
скарги до провадження або про повернення касаційної скарги?
562.
У касаційній інстанції скарга розглядається за правилами
розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних
дій, пов’язаних …?
563.
До якого моменту особа, що подала касаційну скаргу має право
від неї відмовитися?
564.
Яке судове рішення приймає касаційний суд у разі прийняття
відмови від касаційної скарги?
565.
Що перевіряє касаційна інстанція, переглядаючи судові рішення,
на підставі встановлених фактичних обставин справи?

566.
Які дії не має права вчиняти суд касаційної інстанції в
господарському процесі?
567.
До якого моменту особа, що подала касаційну скаргу на судове
рішення господарського суду, має право відмовитися від неї?
568.
Які межі розгляду господарської справи судом касаційної
інстанції?
569.
ТОВ Світанок, подавши касаційну скаргу на рішення суду
апеляційної інстанції, вирішило її відкликати. Протягом якого часу
ТОВ може це зробити?
570.
Що є об’єктом касаційного оскарження?
571.
Який процесуальний порядок подачі касаційної скарги?
572.
Які процесуальні дії суду у випадку, якщо касаційна скарга
подана після закінчення строків?
573.
Які межі перегляду справи в касаційній інстанції?
574.
В чому полягає відмінність касації від апеляції?
575.
Як називається процесуальний документ, який може винести
касаційний суд в разі порушення норм права і помилки, допущені
судом першої або апеляційної інстанцій?
576.
Коли рішення і ухвали суду касаційної інстанції набирають
законної сили?
577.
Яким процесуальним документом порушується касаційне
провадження?
578.
Який суд є касаційною інстанцією у господарських справах?
579.
До якого часу особа, яка подала касаційну скаргу має право її
відкликати?
580.
Які підстави повернення касаційної скарги?
581.
Хто наділяється правом приєднатися до касаційної скарги?
582.
Які процесуальні дії судді при відкликанні касаційної скарги?
583.
Які процесуальні дії судді у зв’язку з відмовою особи від
касаційної скарги?
584.
Для якого суду є обов’язковими висновки і мотиви суду
касаційної інстанції?
585.
Які процесуальні дії суду касаційної інстанції в разі якщо заяву
від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень
на ведення справи?
586.
Яким судом видаються постанови касаційного суду?
587.
Про перегляд яких ухвал суду касаційної інстанції не може бути
подана заява?
588.
Які права має відповідач в касаційному провадженні?
589.
Яке рішення не може бути скасоване в касаційній інстанції?
590.
Які права мають особи, які беруть участь у справі?
591.
Який строк розгляду касаційної скарги?
592.
Коли касаційний суд НЕ має права порушувати межі перегляду
справи?
593.
Яким документом порушується касаційне провадження?

594.
Що є об’єктом касаційного оскарження?
595.
Що може зробити особа, яка подала касаційну скаргу?
596.
Коли постанова касаційного суду набирає законної сили?
597.
Як називається процесуальний документ, який приймає суд за
наслідками розгляду касаційної скарги?
598.
В якому випадку Велика Палата Верховного Суду може діяти як
суд апеляційної інстанції?
599.
Яким судом здійснюється провадження у зв’язку з
нововиявленими обставинами?
600.
Яке з тверджень є правильним щодо поняття нововиявлених
обставин?
601.
Хто наділяється правом подати заяву про перегляд у зв’язку з
нововиявленими обставинами?
602.
Який строк подачі заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими
обставинами?
603.
Який строк подачі заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими
обставинами з підстави коли є істотні для справи обставини, що не
були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час
розгляду справи?
604.
Що додається до заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими
обставинами?
605.
На що орієнтований вид провадження у зв’язку з
нововиявленими обставинами?
606.
На який процесуальний документ подається заява про перегляд у
зв’язку з нововиявленими обставинами?
607.
Що є підставою перегляд у зв’язку з
нововиявленими
обставинами?
608.
Що є загальним об’єктом перегляду у зв’язку з нововиявленими
обставинами?
609.
Які судові акти можуть переглядатись?
610.
Хто повідомляється про час і місце судового засідання під час
провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами?
611.
В чому полягає завдання суду під час провадження у зв’язку з
нововиявленими обставинами?
612.
Яка ухвала не підлягає оскарженню під час провадження у
зв’язку з нововиявленими обставинами?
613.
Якій вимозі має відповідати судове рішення за результати
розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з
нововиявленими обставинами?
614.
Хто дає першим пояснення в суді, якщо заяву про перегляд
судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами подано
прокурором в інтересах держави?
615.
Які процесуальні дії суду у випадку, якщо зі змісту заяви
неможливо встановити дату, коли заявник дізнався або повинен був
дізнатися про встановлення нововиявлених обставин?

616.
Коли судове рішення не може бути переглянуте у зв’язку з
нововиявленими обставинами?
617.
Які процесуальні особливості проведення судового засідання під
час провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами?
618.
Які повноваження суду під час провадження у зв’язку з
нововиявленими обставинами?
619.
Хто має право подати апеляційну скаргу?
620.

На яке рішення особи мають право подати апеляційну скаргу в

господарському судочинстві?
621.

Чи у всіх випадках ухвали місцевого господарського суду

оскаржуються

в

апеляційному

порядку

окремо

від

рішення

господарського суду?
622.

Який порядок подання апеляційної скарги?

623.

В який строк місцевий господарський суд надсилає одержану

апеляційну скаргу відповідному апеляційному господарському суду?
624.

Що

місцевий

господарський

суд

надсилає

відповідному

апеляційному господарському суду разом з апеляційною скаргою?
625.

В який строк реєструється справа, яка надіслана до апеляційного

господарського суду?
626.

Який суд здійснює перегляд за апеляційною скаргою рішень та

ухвал місцевого господарського суду?
627.

Протягом якого строку може бути подана апеляційна скарга на

рішення місцевого господарського суду?
628.

Протягом якого строку може бути подана апеляційна скарга на

ухвалу місцевого господарського суду?
629.

З якого дня за загальним правилом обчислюється строк подання

апеляційної скарги?
630.

Яке рішення за загальним правилом приймає апеляційний

господарський суд, якщо апеляційна скарга подана після закінчення
строків на її подання?
631.

Хто здійснює розгляд заяви особи про поновлення строку на

подання апеляційної скарги?

632.

В якій формі подається апеляційна скарга?

633.

Яка інформація НЕ повинна міститися в апеляційній скарзі?

634.

Ким підписується апеляційна скарга?

635.

Що повинно бути додане до апеляційної скарги відповідно до

ГПК України?
636.

Що повинна надіслати особа, яка подає апеляційну скаргу, іншій

стороні у справі?
637.

Що повинен надіслати прокурор, який подає апеляційну скаргу,

сторонам по справі?
638.

Що має право надіслати сторона у справі, яка отримала

апеляційну скаргу, апеляційній інстанції і особі, яка подала скаргу?
639.

Кому сторона у справі, яка отримала апеляційну скаргу, має

право надіслати відзив на неї?
640.

Чи перешкоджає відсутність відзиву на апеляційну скаргу

перегляду рішення місцевого господарського суду?
641.

В якому документі апеляційний господарський суд фіксує

рішення про повернення апеляційної скарги?
642.

Чи може бути подана касаційна скарга на ухвалу про повернення

апеляційної скарги?
643.

Яке рішення виносить апеляційний господарський суд про

прийняття апеляційної скарги до провадження?
644.

Про що повідомляється в ухвалі апеляційного господарського

суду про прийняття апеляційної скарги до провадження?
645.

Протягом якого строку апеляційний господарський суд вирішує

питання про прийняття апеляційної скарги до провадження або про
відмову у прийнятті до провадження?
646.

Кому надсилається ухвала про прийняття апеляційної скарги до

провадження або про відмову у прийнятті до провадження?
647.

Якими правами користується апеляційний господарський суд,

переглядаючи рішення в апеляційному порядку?

648.

Чи має право особа, яка подала апеляційну скаргу, відмовитися

від неї?
649.

До якого моменту особа, яка подала апеляційну скаргу, має право

відмовитися від неї?
650.

Яке

рішення

приймає

апеляційний

господарський

суд,

приймаючи відмову від апеляційної скарги?
651.

В якому випадку апеляційний господарський суд може прийняти

додаткові докази?
652.

Яке з вказаних положень розкриває межі перегляду справи в

апеляційній інстанції?
653.

Чи розглядаються в апеляційній інстанції вимоги, що не були

предметом розгляду в суді першої інстанції?
654.

В який строк розглядається апеляційна скарга на рішення

місцевого господарського суду?
655.

Протягом якого строку розглядається апеляційна скарга на

ухвалу місцевого господарського суду?
656.

З якого дня починає обчислюватися строк розгляду апеляційної

скарги?
657.

Що НЕ відноситься до повноважень апеляційної інстанції?

658.

Що НЕ є підставою для скасування або зміни рішення місцевого

господарського суду?
659.

За якої умови порушення або неправильне застосування норм

процесуального права може бути підставою для скасування або зміни
рішення?
660.

В якому випадку порушення норм процесуального права НЕ буде

підставою для скасування рішення місцевого господарського суду?
661.

Яке рішення приймає апеляційний господарський суд за

наслідками розгляду апеляційної скарги?
662.

Коли постанова апеляційної інстанції набирає законної сили?

663.

Кому надсилається постанова апеляційної інстанції?

664.

В який строк постанова апеляційної інстанціїнадсилається

сторонам у справі?
665.

Чи може постанова апеляційної інстанції бути оскаржена у

касаційному порядку?
666.

Яка ухвала місцевого господарського суду НЕ може бути

оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення місцевого
господарського суду?
667.

Які дії здійснює місцевий господарський суд у разі подання

апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від
рішення суду?
668.

Які документи передаються до суду апеляційної інстанції у разі

подання апеляційної скарги на ухвалу місцевого господарського суду
про внесення виправлень у рішення, ухвалу?
669.

Чи перешкоджає продовженню розгляду справи місцевим

господарським судомподання апеляційних скарг на ухвали цього суду?
670.

В якому порядку розглядаються апеляційні скарги на ухвали

місцевого господарського суду?
671.

Хто може подавати апеляційні скарги на ухвали місцевого

господарського суду?
672.

Що відбувається у випадку скасування апеляційною інстанцією

ухвали про відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про
порушення справи про банкрутство?
673.

Що відбувається у випадку скасування апеляційною інстанцією

ухвалипро повернення позовної заяви або заяви про порушення справи
про банкрутство?
674.

Що відбувається у випадку скасування апеляційною інстанцією

ухвали прозупинення провадження у справі?
675.

Що відбувається у випадку скасування апеляційною інстанцією

ухвали проприпинення провадження у справі?

676.

Що відбувається у випадку скасування апеляційною інстанцією

ухвали пропро залишення позову без розгляду або залишення заяви у
провадженні справи про банкрутство без розгляду?
677.

Які

суб’єкти

володіють

правом

апеляційного

оскарження

відповідно до ГПК України?
678.

Які рішення підлягають апеляційному оскарженню відповідно до

ГПК України?
679.

Куди подається апеляційна скарга відповідно до ГПК України?

680.

Які документи повинен надіслати місцевий господарський суд

відповідному апеляційному господарському суду разом з апеляційною
скаргою?
681.

Який суд повноважний переглядатиза апеляційною скаргою

рішення та ухвали місцевого господарського суду?
682.

Хто відповідно до ГПК України підписує апеляційну скаргу?

683.

Які документи особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає

іншій стороні у справі?
684.

Який документ має право надіслати сторона у справі, яка

отримала апеляційну скаргу, апеляційній інстанції і особі, яка подала
скаргу?
685.

В якому документі апеляційний господарський суд фіксує своє

рішенняпро прийняття апеляційної скарги до провадження?
686.

Що перевіряє апеляційний господарський суд відповідно до

межперегляду справи в апеляційній інстанції, які визначені в ГПК
України?
687.

У господарському процесі (судочинстві) виконавче провадження

є:
688.

Вкажіть

правову

основу

виконавчого

провадження

в

господарському процесі (судочинстві):
689.

Визначте поняття яким охоплюється провадження з примусового

виконання судових рішень господарського суду:

690.

Примусове виконання рішень господарського суду проводиться

на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені:
691.

Виконавче провадження в господарському процесі (судочинстві)

здійснюється на засадах:
692.

Вкажіть,

керуючись

Законом

України

‹‹Про

виконавче

провадження››, які з наведених актів господарських судів підлягають
примусовому виконанню:
693.

Знайдіть відповідь у якій розкривається зміст виконання рішень

господарських судів:
694.

Вкажіть орган на який покладено примусове виконання рішень,

ухвал, постанов господарського суду:
695.

Який «документ» видає господарський суд для виконання

судових рішень:
696.

Рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали

законної Після набрання судовим рішенням господарського суду
законної сили наказ про його виконання видається за заявою:
697.

Виконання рішення господарського суду провадиться на підставі

виданого ним наказу, який є:
698.

Ухвала господарського суду за результатами розгляду заяви про

внесення виправлень у судовий наказ про примусове виконання
надсилається стягувачеві і боржнику на протязі:
699.

У разі пропуску строку для пред'явлення наказу до виконання з

причин, визнаних господарським судом поважними, пропущений строк
може бути:
700.

Вкажіть документ, який приймається за результатами розгляду

заяви про поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу
господарського суду до виконання:
701.

Вкажіть основний нормативно правовий акт на основі якого

здійснюється виконавче провадження з примусового виконання
рішень, ухвал, постанов господарського суду:

702.

Рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали

законної сили, є обов’язковим:
703.

Яка частина судового рішення господарського суду вказується у

змісті наказу господарського суду про його виконання:
704.

Хто

підписує

наказ

про

примусове

виконання

рішення

господарського суду:
705.

Вкажіть учасника господарського процесу (судочинства) якому

обовязково видається (надсилається) наказ про виконання рішення
господарського суду:
706.

Вкажіть нормативно-правовий акт у якому визначається зміст

наказу господарського суду про виконання його рішень:
707.

У разі втрати наказу господарський суд може видати його

дублікат, якщо до нього звернуться із заявою:
708.

Вкажіть документ з яким повинен звернутися стягувач до

господарського суду про видачу дублікату судового наказу для
виконання його рішення:
709.

За наявності яких обставин, господарський суд, який видав

виконавчий документ може відстрочити або розстрочити виконання
рішення, ухвали, постанови.
710.

Вкажіть учасника виконавчого провадження за заявою якого

господарський

суд,

який

видав

виконавчий

документ,

може

відстрочити або розстрочити виконання рішення, ухвали, постанови:
711.

Вкажіть обставину, у разі настання (чи наявності) якої,

господарський суд вправі відстрочити виконання свого рішення:
712.

Про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали,

постанови, зміну способу та порядку їх виконання господарський суд
приймає:
713.

Мирова угода, укладена сторонами у процесі виконання судового

рішення господарського суду, подається на затвердження:

714.

Про затвердження мирової угоди у виконавчому провадженні

господарський суд виносить:
715.

Виконавче провадження щодо виконання рішення, ухвали,

постанови господарського суду повинно здійснюватися з обов’язковим
дотриманням засад:
716.

Вкажіть виконавчий документ, на підставі якого здійснюється

примусове виконання рішення господарського суду:
717.

Вкажіть орган (особу) які здійснюють примусове виконання

рішень, ухвал, постанов господарського суду:
718.

Вкажіть

альтернативний

орган

якій

вправі

здійснювати

примусове виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду
поряд із державною виконавчою службою:
719.

У наказі господарського суду про виконавче провадження має

бути зазначено:
720.

Вкажіть строк на протязі якого наказ господарського суду про

виконавче провадження може бути пред’явлено до виконання:
721.

На підставі наказу господарського суду проводиться виконання:

722.

Виконавчим документом у господарському процесі (судочинстві)

є:
723.

Виконання рішення господарського суду, на підставі виданого

ним наказу, покладається на:
724.

Вкажіть закон, який визначає органи та осіб, які вправі

здійснювати примусове виконання рішень господарського суду:
725.

Реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого

провадження, фіксування виконавчих дій здійснюється:
726.

Реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого

провадження,

фіксування

автоматизованій системі

виконавчих
виконавчого

функціонування якої визначається:

дій

здійснюється

провадження,

в

порядок

727.

Доступ до інформації автоматизованої системи виконавчого

провадження забезпечується правовими засадами:
728.

Доступ до інформації автоматизованої системи виконавчого

провадження в господарському процесі забезпечує:
729.

Заходами примусового виконання рішень господарського суду

є:
730.

Вкажіть строк на протязі якого виконавчі документи можуть бути

пред’явлені до виконання:
731.

Сторонами виконавчого провадження в господарському процесі

є:
732.

Про зупинення виконання судового рішення господарський суд

виноситься:
733.

Скарга на рішення, дії чи бездіяльність органів державної

виконавчої служби, приватних виконавців щодо виконання судових
рішень господарських судів може бути подана:
734.

Визначте строк на протязі якого може бути подана скарга на

рішення, дії чи бездіяльність органів державної виконавчої служби,
приватних виконавців щодо виконання судових рішень господарських
судів
735.

За результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність

органів державної виконавчої служби, приватних виконавців щодо
виконання судових рішень господарських судів виноситься:
736.

За результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність

органів державної виконавчої служби, приватних виконавців щодо
виконання судових рішень господарських судів виноситься ухвала, яка
надсилається:
737.

Вкажіть строк, який встановлено ГПК для пред’явлення наказу

господарського суду до виконання:
738.

На підставі наказу господарського суду провадиться виконання

його актів:

739.

Питання про звернення стягнення на належні боржнику від інших

осіб грошові кошти, що розміщені на рахунках таких осіб в установах
банків та інших фінансових установах, під час виконання судових
рішень вирішуються господарським судом за заявою:
740.

Вкажіть нормативно правовий акт у якому встановлено випадки

при наявності яких господарський

суд, який видав виконавчий

документ, може змінити спосіб та порядок виконання рішення, ухвали,
постанови:
741.

Знайдіть відповідь у якій розкрито поняття відстрочки виконання

рішення господарського суду:
742.

Право вибору місця виконання між кількома органами державної

виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії з виконання
рішення господарського суду на території, на яку поширюються їх
функції, належить:
743.

Знайдіть відповідь у якій розкривається поняття розстрочки

виконання рішення господарського суду:
744.

Що слід розуміти під зміною способу і порядку виконання

рішення господарського суду:
745.

У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за

заявою державного виконавця, приватного виконавця або за заявою
сторони господарський суд:
746.

Заміна

вибувшої

сторони

виконавчого

провадження

оформляється господарським судом шляхом видання:
747.

Ухвала

про

заміну

сторони

виконавчого

провадження

надсилається особам, які брали участь у господарському процесі, а
також державному виконавцю, приватному виконавцю:
748.

Яким

поняттям

охоплюється

виконання

рішення

шляхом

видозмінення зазначеної у рішенні форми (грошової чи майнової)
виконання, тобто за відсутності у боржника присудженого позивачеві

майна в натурі або грошових коштів, достатніх для покриття
заборгованості:
749.

Чи вправі господарський суд самостійно скасувати надану ним

відстрочку чи розстрочку виконання судового рішення:
750.

Яким поняттям охоплюється правило при якому виконані

рішення або постанова господарського суду змінені чи скасовані,
прийнято нове рішення про повну або часткову відмову в позові або
провадження у справі припинено, або позов залишено без розгляду,
боржникові повертається все те, що стягнуто на користь стягувача:
751.

Про поворот виконання господарський суд видає (виносить):

