гляду буде встановлено, що заявник вимагає розкрити інформацію,
яка містить банківську таємницю, стосовно юридичної або фізич
ної особи без підстав та повноважень, відзначених законом.
У рішенні суду про розкриття банком інформації, яка містить
банківську таємницю, стосовно юридичної або фізичної особи за
значаються:
1) ім'я (найменування) одержувача інформації» його місце про
живання або місцезнаходження, а також ім’ я представника одер
жувача, коди інформація надасться представникові;
2) ім'я (найменування) особи, стосовно якої банк мас розкрити
інформацію, яка містить банківську таємницю, місце проживання
або місцезнаходження цієї особи;
3) найменування та місцезнаходження банку, т о обслуговує
особу, стосовно якої необхідно розкрити банківську таємницю;
4) обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську
таємницю, що має бути надана банком одержувачу, та мету її ви
користання (ч, і ст. 290 ЦПК України).
Ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню.
Копії ухваленого рішення суд надсилає:
1) банку, що обслуговує юридичну або фізичну особу, стосовно
якої розкривається банківська таємниця;
2 ) заявнику;
3} особі, стосовно якої надається відповідна інформація.
Особа, стосовно якої банк розкриває банківську таємницю, або
заявник мають право у п'ятиденний строк оскаржити ухвалене
судом рішення до апед яці иного суду в установленому порядку.
Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

2,12. Розгляд судом інших справ
у порядку окремого провадження
У ч. 2 ст. 234 ЦПК України закріплено перелік основних кате
горій цивільних справ, які розглядаються у порядку окремого про
вадження. Однак цей перелік не є вичерпним: у ч 3 цієї самої
статті передбачено, що у такому порядку розглядаються також]
1) справи про надання права на шлюб;
2) справи про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей;
3) справи про поновлення шлюбу після його розірвання. Вище
уже зазначалося про неможливість розгляду судом таких справ,
оскільки із виключенням ст. 117 із СК України1 законодавець
1Лив.: Закон України «Про внесення змін до Сімейного та Цивільного
кодексів України» від 22 грудня 2006 р.
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більше не передбачає можливості поновлення шлюбу після його
розірвання;
4)
справи про встановлення режиму окремого проживання з
заявоЕо подружжя;
5} інші справи у випадках, встановлених законом.
О т е * і цей перелік не є вичерпним.
Слід зауважити, ецо слушною о думка про те* що недоцільно бу
ло у ст. 234 ЦГІК України перелічувати всі категорії справ, які роз
глядаються у порядку окремого провадження, оскільки такий пере
лік не є вичерпним, так само як і в позовному провадженні. Потріб
но було лише розкрити сутність окремого провадження як одного із
видів цивільного судочинства та критерії, за якими суддя повинен
вирішувати питання про віднесення тієї чи іншої справи до окремо*
го провадження’ . Також можна було визначити перелік справ, особ
ливості яких розкриваються у главах 2 - І2 розділу IV ЦПК України,
Справді, законодавець, обмежившись встановленням у ч. З ст. 234
ЦГІК України лише орієнтовного переліку справ із сфери сімейних
ВІДНОСИН* не визначив ні вказаних критеріїв, ні особливостей роз
гляду таких категорій справ, Крім того, хоча у вказаному переліку
виділено окремо справи саме сімейного характеру, це не означає
неможливості розгляду у порядку окремого провадження інших
категорій цивільних справ.
Тому для вирішення питання про віднесеність справ до окре
мого провадження потрібно керуватися ознаками, що випливають
із поняття, закріпленого у ч. 1 ст. 234 ЦПК України. Також відпо*
віяні справи мають підпадати під цивільну юрисдикцію суду
Під час провадження у всіх зазначених справах суд має керува
тися загальними правилами про порядок розгляду справ окремого
провадженій {ст. 235 ЦПК України). Особливості ж розгляду та
ких справ визначаються в інших нормативно-правових atcrax.
ВИСВІТЛИМО окремо особливості розгляду кож ної із зазначених
справ.

Справи про надання права на шлюб. Такими відповідно до
ч. 2 ст. 23 СК України, ч. 4 ст. 26 СК України є справи про надання
права на шлюб:
ї) особі, яка досягла віку чотирнадцяти років;
2) між рідною дитиною усшювлювача та усиновленою ним диги ною;
3) між дітьми, які були усиновлені ОДНІЄЮ і тією самою особою.
' Дна.: Фурса С. Я., Фурсо Є. І., Щербпк С. В. Цивільний процесуальний
кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т.- К,: Внлавевь Фур
са С. Я.: ЮЗТ, 2006,- Т. ] С. 592.
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Заявникам у цих справах може бути тільки фізичнії особа, з
приводу надання якій права на шлюб відкрито провадження у ци
вільній справі.
Для початку зупинимось на першій категорії справ, а саме - на

справах про надання права на щдюб Ьсобі, яка досягла віку
чотирнадцяти років.
За загальним правилом, право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку (ч. 1 ст. 23 СК України), шо встановлений для
жінки - у сімнадцять, для чоловіка - у вісімнадцять років (ст, 22
СК України). Однак за рішенням суду таке право може бути нада
не й особі, яка досягла віку чотирнадцяти років, за умови встанов
лення, що це відповідає її інтересам.
Заявником у таких справах може бути тільки фізична особа, яка
досягла віку чотирнадцяти років, але не досягла шлюбного віку,
тобто жінка у віці 14-17 років або чоловік у uiiii .14-18 років.
У заяві про надання права на шлюб особі, яка досягла віку чо
тирнадцяти років, слід зазначити:
1) обставини, які підтверджують те, шо укладення шлюбу від
повідає інтересам неповнолітньої особи;
2) відомості про особу, з якою заявник мас намір зареєструвати
шлюб.
До заяви додаються ті документи, ідо підтверджують доціль
ність набуття права на шлюб (наприклад, довідка про вагітність,
свідоцтво про народження дитини).
Підсудність цієї категорії справ законом конкретно не визначено.
Але проаналізувавши положення ЦПК України про підсудність справ
окремого провадження і враховуючії, що згідно з ч. J ст, 28 СК Ук
раїни заява про реєстрацію шлЕобу може бути подаеіі до будь-якого
державного органу РАЦСу, заява про надання права на шлюб непов
нолітній особі мас подаватися до суду за місцем проживання заявника.
Відповідно до л. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду
України від 21 грудня 2007 р. № М а Про практику застосування
судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розі
рвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майFia
подружжя» (далі у цій главі - Постанова ГІВСУ № 1 і) як заінте
ресовані особи до участі в справі про надання права на шлюб осо
бі, яка досягла віку чотирнадцяти років, залучаються'*
1) один або обоє батьків (усиновлювачів) неповнолітньої особи
чи ЇЇ піклувальник;
2) особа, з якою передбачається реєстрація шлЕобу. Необхід
ність залучення до участі в справі такої особи в юридичній літера
турі обгрунтовується тим, що предметом розгляду в суді має бути
не доцільність надання заявнику абстрактного права на шлюб,
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унаслідок якого він отри мас право одружитися rj будь-ким, з ким
забажає, а доцільність надання неповнолітньому права на шлюб з
конкретною особою .1 Крім того» без присутності у судовому засі*
да пні ніої особи важко буде встановити, що укладення шлюбу від*
повідає інтересам заявника. Такий висновок підтверджується і
положениями п. 2 Постанови ПіїСУ № 11, в якому зазначено, що
резолютивна частина рішення обов’язково має містити прізвище,
ім'я та по батькові особи, право на шлюб з якою надасться судом;
3) інші заінтересовані особи.
Під час розгляду, справи суд має з ’ясувати всі обставини, які
допоможуть визначити відповідність інтересам неповнолітньої
особи надання їй права на шлюб.
Так, суду слід встановити наявність чи відсутність згоди на на
дання зазначеного права, зокрема батьків (усиновлювачіп, піклу
вальників)» особи* з якою передбачається реєстрація шлюбу. У разі
заперечення вказаних осіб щодо надання права на шлюб, суд
винен детально розглянути обгрунтування ними неможливості чи
недоцільності падання заявнику відповідного права.
При ньому заперечення батьків {усиновлювачів, піклувальник
ків) щодо надання права па шлюб не є підставою для відмови в
задоволенні заяви, оскільки головним критерієм для задоволення
заяви про надання права на шлюб особі, яка досягла віку чотир
надцяти років, є встановлення судом факту про відповідність тако
го права інтересам заявника (п. 2 Постанови ПВСУ JVç 1\)щ
За результатами розгляду справи суд ухвалює одне із таких рішень:
1) про надання права на шлюб заявникові. Резолютивна частина
ЦЬОГО рішення має відповідати вимогам ч., 2 ст, 23 СК України, згн
дно з якою суд налає право на шлюб, а також містити прізвище,
ім 'я та по батькові особи, право на шлюб з якою надається судом.
Після набрання зазначеним рішенням суду законної сили, осо
ба набуває право Fia шлюб, Із цього моменту вона мас право зареєс
трувати шлюб із особою,: в казан о ю у судовому рішенні.
Слід мати на увазі; що наявність рішення про надання прала на
шлюб не створює обов'язку под aif пя заяви про реєстрацію шлюбу
і» навіть у разі її подання,- укладення шлюбу, оскільки однією з
ОСНОВНИХ ознак шлюбу є його добровільність (ч. і ст. 24 СК Украї
ни). Крім того, такс рішення не надає особі, яка не досягла шлюб
ного віку, права реєструвати шлюб не з особою» яка зазначена у
рішенні, а з іещіою особою;
2) про відмову в задоволенні вимог заявника.
1 Дий.: Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практична а
коментар / "За злг, ред. С. С. Кичко тої.-К.: Атіка, 2008.- С 499.
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Якщо суд відмовить у паданні права на шлюб, особа має право
звернутися із відповідною заявою повторно, зазначивши îfiiuІ під
стави надання їіі такого права, вказавши іншу особу, з якою вона
має намір зареєструвати шлюб, тощо.
Потрібно зазначити* що шлюб, зареєстрований з особою, яка не
досягла шлюбного віку і якій не було надано право на шлюб, може
бути визнаний недійсним за рішенням суду, крім випадків вагіт
ності цієї особи або, якщо неповнолітня особа - чоловік, то його
дружини; народження дитини у цієї особи; досягнення нею шлюб*
ного віку або надання їй права па шлюб (ст. 4 І СК України).
Щодо справ про надання права па шлюб між рідною durnttf
пою усипоалювича та усиновленою тім дитиною, а також між
дітьми, які буди усиновлені ним, можна зазначити, що в цілому
порядок та умови подання відповідної заяви до суду, а також по
рядок розгляду цих категорій справ аналогічний із справами про
надання права на шлюб особі, яка досягла віку чотирнадцяти ро
ків. Хоча до заяви про надання права на шлюб необхідно також
долати документи, які підтверджуеоть факт усиновлення.
Крім того, необхідно пам'ятати: заявниками у таких випадках
можуть як особи, які досяглії шлюбного віку, так і особи, які не
ДОСЯГЛИ ВІДПОВІДНОГО Еііку.

Справи про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке
має дітей. У ч. 2 ст. 105, ст. 109 СК України, ч. З ст. 234 ЦПК
України законодавець запровадив вдалу альтернативу позовному
регулюванню відносин із припинення шлюбу* закріпи виш право
подружжя, яке має дітей, подати до суду заяву про розірвання
шлюбу у порядку окремого провадження.
Заявниками у цій справі може бути лише подружжя, тобто од
ночасно чоловік і дружина, шлюб яких зареєстрований у держав
ному органі РАЦСу. Із цього випливає, що для справ про розі
рвання шлюбу, які розглядаються у порядку окремого провадження,
е характерною наявЕнісгь обов'язкової процесуальної співучасті.
Підсудність справи про розірвання шлюбу за заявою подруж
жя, яке мас дітей, законом не визначено, а тому слід вважати, що
відповідна заява може подаватися подружжям як за місцем їх спі
льного прожинання, так і за місцем: проживання одного з них.
Суд приймає заяву подружжя, яке має дітей, про розірвання
шлюбу тільки у разі дотримання т а к и ^ г о в у сукупності:
І ) подана до суду заява с спільною заявою подружжя про розі
рваная uatooy. "Гака заява підтверджує наявністі> взаємної згоди
подружжя шодо розірвання шлюбу.
Слід відзначити, що до закінченеє МІСЯЧНОГО строку з дня по
дання цієї заяви, дружина і чоловік мають право відкликати свою
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ззя ну про розірвання шлюбу (ч. 4 ст. 109 СК України), При цьому
вони можуть Зробити це як спільно, так і кожен із них окремо.
В останньому випадку другий із подружжя може звернутися до
суду з вимогою про розлучення у порядку позовного провадження;
2) така заява відповідне повністю вилюгам, викладеним у
статтях 119 і 120 ЦПК Україниt а також у частинах і, 2 ст. 109
СК України.
При ньому слід врахувати положення п. 4 Постанови ПВСУ
№ 11 Гак, у заяві про розірвання шлюбу мас бути зазначено:
- дату і місце реєстрації шлюбу;
- мотиви його розірвання;
- що віл шлюбу с неповнолітні літи;
- при кому з батьків вони перебувають;
- пропозиції [цодо участі подружжя в утриманні та вихованні
літеп після розірвання шлюбу;
- чи заявляються інші вимоги, які може бути вирішено одноча
сно із вимогою про розірвання шлюбу.
До заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке мас дітей, до
даються:
- свідоцтво про реєстрацію шлюбу;
- ко п ії свідоц тв про народження д ітей ;

- довідки щодо розміру заробітку та інших доходів;
- усі необхідні документи відповідно до заявлених вимог.
Зокрема, до такої заяви обов'язково має бути доданий письмо
вий договір, у якому будуть визначені такі положення:
а) з ким h батьків будуть проживати діти. При визначенні
місця проживання дітей необхідно керуватися ст. 29 ЦК України,
ст 160 СК України, ч. 2 ст. І1 Закону України «Про охорону ди
тинствам тощо. Крім того, слід зважувати, що держава забезпечує
право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та по
бутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому
розвитку (ч. І ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства >і);
б) яку участь у забезпеченні умов життя дітей братиме той з
батьків, який проживатиме окремо. Зокрема, ие стосується на
дання утримання д пенні в натуральній формі, участі в додаткових
витратах на утримання дитини, зумовлених особливими обстави
нами (розвитком її здібностей, хворобою, каліцтвом тошо).
У ст. 190 СК України передбачено порядок припинення права
на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на не
рухоме майно Тому укладенЕія відповідного правочину батьками
дитини мас знайти відображення у письмовому договорі, що до
дасться до заяви.
Ja наявності у дитини манна доцільно у договорі також за

кріпити умови управління ним з урахуванням вимог с ї . 177 СК
України,
У ч, 2 ст, 109, ч, І ст, 189 СК України визначену що договір
між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально
посвідчений, і у разі його невиконання аліменти можуть стягу
ватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. При укладенні
такого договору слід враховувати вимоги, закріплені у ст, 189 СК
України. 'Зокрема, у договорі про розмір аліментів на дитину (ді
тей) мас бути зазначено розмір І строки їх виплати.
Отже, може мати місце два договори, які ирегульо(буватимуть
відносини немайнового і майнового характеру стосовно дітей, у
разі розірвання шлюбу їхніх батьків. Однак, вбачається, подружжя
може укласти й один договір, який містив би всі умови, визначені
у частинах і, 2 ст. 109 СК України. Оскільки ж цей один договір
включатиме й умову про розмір аліментів на дитину, то він підля
гатиме обов’ язковому нотаріальному посвідченню.
Укладення такого договору відповідає і ч. 4 ст. 157 СК Украї
ни, згідно з якою батьки мають право укласти договір щодо здійс
нення батьківських прав та виконання обов’ язків тим з них, хто
проживає окремо від дитини;
в) ум о би здійснення батьками права на особисте виховання дітей
(способи спілкування, розвитку здібностей* періодичність побачення,
можливості спільного відпочинку, проведення дозвілля тощо).
Якщо до суду подано заяву, яка не відповідає вимогам закону,
слід застосовувати правила ст 121 ЦПК України.
Під час провадження до судового розгляду у справі про розі
рвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, суд мас вирішити
питання про можливість залучення до участі у ній цих дітей. Мстою
такої участі є тільки з'ясування обставин, що стосуються саме дітей,
а не обставин, пов’ язаних Із шлюбними відносинами їхніх батьків
із аналізу ч. З ст. 109 СК України випливає, що під час судового
розгляду перед судом стоїть завдання з 'ясувами такі обставини:
1) відповідність дійсній воді дружини та чоловіка заяви Про ро
зірвання шлюбу;
2) після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та
майнові права;
3) розірвання шлюбу гарантує непорушність прав дітей такого
подружжя.
У зв’язку з цим на суд покладається обов’язок дослідити пись
мовий договір, доданий до заяви про розірвання шлюбу (або пись
мові договори - у разі подання двох окремих договорів), на пред
мет його відповідності вищезазначеним умовам, Це має важливе
практичне значення як для належного захисту інтересів дитини,
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так і для з'ясування ішвноспгі вільного волевиявлення кожного а
подружжя як щодо розірвання шлюбу, так і щодо змісту договору.1
Крім того, оскільки мова йде про припинення ІСЕзування сім'ї,
не можна обмежуватися виключно дослідженням самого змісту
заяви** доречним t також з'ясування мотивів розірвання шлюбу!
Враховуючи обставини конкретної справи, суд може відкласти
п розгляд і призначити подружжю строк для примирення (ч. 5
ст. 191 ЦП К України).
1 хоча у юридичній літературі висловлено думку про те* що
суд не уповноважується на вжиття заходів щодо примирення по
дружжя3, слід пам’ ятати* що відповідно до ст. t i l СК України
суд ажнвас вказані заходи, якщо не не суперечить моральним за
садам суспільства.■'
Такі дії суду відповідатимуть й ч. З ст, 51 Конституції України*
у якій гарантується охорона сім 'ї держа во ео. Адже перед остан
ньо Ео стоїть завдання охороняти сім'ю* створювати умови для її
зміцнення, забезпечувати пріоритет сімейного виховання дитини
(ст. 5 СК України). Це відповідає також меті, з якою здійснюється
Стулювання сімейних відносин (стг І СК України), і основним
завданням цивільеюго судочинства, якими є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ
(ст. 1 ЦПК України)
Як зазначає Пленум Верховного Суду України у п, 10 Постано
ви ПВСУ № ІЗ, проголошена Конституцією України охоротіа сім'ї
державою пол ягає, зокрема* в тому, що шлюб може бути розірвано
Б судовому порядку лише за умови, якщо встановлені, що подаль
ше спільне життя подружжя і збереження шлюбу су перечитиме
інтересам одного з них чи інтересам їхніх дітей,
Суд ухва Щ єрішення про розірвання шлюбу після спливу од
ного місяця від дня подання відповідної заяви, якщо її не відклнкаЕЮ дружиною та (або) чоловіком (ч. 4 ст. 109 СК України). Таке
положення ще раз підкреслює вищезазначене, оскільки законо
давець спеціальну додатково визначив строк, протягом якого
1Див.: Романська 3. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний
коментар,- К.: Іег Юре* 2003.-С* 228.
* Д(г]}.: Яаушмга-іірактнчЕшії коментар до Сімейного кодексу України і За
рел-С. О. Харитонова.- X.: Одіссей, 2006 - С. 190-191*
' Хоча потрійно погодитися із науковцями, які вказують на наявність
пов'язаної іі цим проблеми* оскільки у ЦПК України відсутній навіть при
близний перелік зах олік із примирення подружжя, шо* як результат, зале
жать від об'єктивних та суб'єктивних факторів* зокрема від психологічних
знадь та навичок судді, від ного завантаженості у зв’язку із розглядом інших
справ тощо (Дин,: Ромовська 3. В. Сімейний кодекс України; Науко во-прак
тичним коментар - К.: їм Юрс* 2003 - С, 234)..
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подружжя може зважити серйозність власних намірів щодо ро
зірвання шлюбу.
Рішення суду про розірвання шлюбу мас відповідати загальним
вимогам, закріпленим у ст. 215 ЦПК України. V ньому, зокрема,
має бути зазначено;
1) дату І місце реєстрації шлюбу;
2) час та причини фактичного його припинення;
3) мотиви, з яких суд визнав збереження сім ’ї неможливим.
У резолютивній частині рішення слід також навести відомості,
необхідні для реєстрації розірвання шлюбу в державному органі
РАЦСу (п. 11 Постанови ПВСУ Щ 11$
'
Рішення суду у справі, що аналізується, набирає законної сили
за загальними правилами, визначеними у ст, 223 ЦПК України.
Згідезо з ч, 2 ст. 114 СК України у разі розірвання шлюбу су*
дом шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду
про розірвання шлюбу. Однак розірвання шлюбу, здійснене за
рішенням суду, обов'язково має бути зареєстроване в державному
Органі РАЦСу за заявоЕО колишньої дружини або чоловіка. Розі*
рвання шлюбу засвідчується Свідоцтвом про розірвання шлюбу,
зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України (ст. 115 СК
України).
Справи про встановлення режиму окремого проживання за
заявам) подружжя. Закріплення інституту сепарації у національ
ному законодавстві України с результатом адаптації законодавства
України до міжнародних норм, що можна оцінювати позитивно
і як один із проявів реалізації подружжям свого права на особисту
свободу, вільний вибір місця проживання, і як спосіб урегулювання
відносиез у разі виникнення проблем сімейного, характеру, виїзду
на тривалий проміжок часу закордон тощо.
Хоча роботу з реформуванню законодавства у цій сфері ріс
можна вважати завершеною. Так, цей ін с ти ту т було и ключ єно. на*
приклад, в Угоду між Україною та Турецькою Республікою про
правову допомогу та Співробітництво в цивільних справах від
23 листопада 2000 р,, яку ратифіковано Законом України К? 26054ГІ
від 5 липня 2001 р-, але згоду на обов’ язковість Конвенції про
визнання розлучень та ріш ень щодо окремоЕО проживання по
дружжя, підписаної в м. Гаага 1 червня 1970 р.+ сьогодні Верхов
ною Радою УкраїнЕї ще не надано.
Порядок встановлення режиму окремого ЩЮЖИМШНЯ подруж
жя визначено у ст. П9 СК України, Виходячи із ч, ) цієї статті,
суд може розглядати справу про встаЕзовлення для подружжя ре
жиму окрем ого проживання у порядку одного із двох виділ судочшзства:
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1) позовного провадження (у разі наявності спору, відсутності
волевиявлення одного з подружжя). При ньому за відсутності вза
ємної згоди подружжя на встановлення сепарації волевиявлення
одного з них мас бути обґрунтованим1;
2) окремого провадження (за спільною заявою подружжя).
У цій главі, звичайно, розглядатимуться особливості розгляду су
дами зазначених справ самсу такому порядку.
Заявниками у справі про встановлення режиму окремого про
живання є подружжя, Отже> як і у справах про розірвання шлюбу
Подружжя, яке має Дітей, заява про встановлення режиму окремого
проживання мас бути спільною, тобто її мають подати разом чоло
вік і дружина, шлюб яких зареєстрований у державному органі
ЇМ! [Су.
Підсудність цієї категорії справ законом не визначено. Тому
відповідна заява може бути подана подружжям як за місцем їх спі
льною проживання, так і за місцем проживання одного з них, якщо
на момент подання заяви вони проживають у різних місцях.
Для того, щоб суд не відмовив у прийнятті заяви про встанов
лення режиму окремого проживання, ця заява мас бути підписана
обома з подружжя і містити відомості про:
- взаємне бажання чоловіка і дружини встановити режим
окремого проживання;
-обставини, що підтверджують неможливість чи небажання
дружини і (або) чоловіка проживати спільно.
За наявності дітей у подружжя, яке бажає встановлення режи
му окремого проживання, під час провадження у справі до судово
го розгляду суд вирішує питання щодо можливості їх участі у
справі для захисту інтересів саме дітей. При цьому суд враховує
особливості їх психічного та фізичного розвитку.
При розгляді справи суд має керуватися загальними засадами
цивільного процесуального та сімейного законодавства, дослідити
всі обставини справи, врахувати інтереси дітей, за їх наявності, та
кожного з подружжя окремо. Зокрема, суд повинен встановити
фактичні взаємини сторін і переконатися в доцільності сепарації
для того, шоб узаконений спосіб окремого проживання не був фор
мальним засобом вирішення спірних майнових питань (п. 12 По^
станови ПВСУ № 11)
У разі з'ясування судом відсутності волевиявлення у одного з
подружжя на встановлення режиму окремого проживання або на
явності спору між чоловіком і дружиною, пов’ язаного із таким ре
жимом (наприклад, щодо місця проживання дітей, щодо користу
1Див.: Пункт 32 Постановь ПВСУ №13.
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вання майном, яке належить подружжю на праві спільної сумісної
власності), суд поїш йен залишити заяву без розгляду, роз'яснивши
подружжю їх право пред'явити вимоги щодо встановлений режи
му окремого проживання у порядку позовного провадження.
За результатами розгляду справи суд ухвалює рішення, яким
або встановлює для подружжя режим окремого проживання, або
відмовляє у задоволенні вимог заявників,
Підставою для ухвалення рішення про встановлення режиму
окремого проживщня подружжя є неможливість чи небажання
дружини та (або) чоловіка проживати спільно. Крім того, на ухва
лення судом такого рішення може вплинути підписання подруж
жям договорів, які врегульовуватимуть їх майнові відносини (на
приклад, про порядок користування майном, що належить їм на
праві спільної сумісної власності; про надання утримання одному
із подружжя), відносини стосовно дітей (про розмір та способи
утримання дитини; про місце проживання та умови здійснення
прав і обов’язків матері та батька тощо). Наприклад, згідно з ч. 4
ст, 157 СК України батьки мають право укласти договір щодо
здійснення батьківських прав та виконання обов'язків тим з них,
хто проживає окремо від дитини.
Рішення суду у такій справі набирає законної сили за загаль
ними правилами, визначеними у ст. 223 ЦПК України.
Правовими наслідками встановлення реж иму окремого про
живання є те, що цей режим не припиняє прав та обов’ язків по
дружжя, які встановлені СК України і які дружина та чоловік мали
до встановлення цього режиму, а також прав та обов'язків, які
встановлені шлюбним договором,
Однак у разі встановлення режиму окремого проживання:
1) майно, набуте в майбутньому дружиною та чоловіком, не
вважатиметься набутим у шлюбі;
- 2) дитина, народжена дружиною після спливу десяти місяців,
не вважатиметься такою, едо походить від її чоловіка (ст. 120 СК
України).
Згідно з ч. 2 ст. 119 СК України режим окремого проживання
припиняється в одному із двох випадків:
1) у разі поновлення сімейних відносин;
2) за рішенням суду на підставі заяви одного з подружжя.
Отже, у порядку окремого провадження може вирішуватися
питання не тільки про встановлення режиму окремого проживан
ня, а й про припинення цього режиму,
Непоіменовані у ЦПК України справи, що можуть розгля
датися а порядку окремого провадження. Крім зазначених у
частинах 2 і 3 ст. 234 ЦПК України справ, у порядку окремого

провадження можуть розглядати й інші справи, які наділені озна
ками, що виПлЙвШбть із поняття, закріпленого у ч, і ст. 234 ЦПК
України,
У зв'язку із цим* вважаємо, що у порядку окремого прова
дження мають також розглядатися справи про:
1) визнання материнства.
Якщо батьки дитини невідомі, запне про них у Книзі реєстрації
Народжень провадиться за рішенням органу опіки та піклуйіння
(ч. 2 ст, 135 СК України). У разі вчинення такого запису визнати
материнство можна тільки у судовому порядку.
Заявником у справі про визнання материнства є особа, яка вва
жає себе матір'ю дитини |ч, 1 ст. 131 С К України),
До своєї заяви заявник має додати документи та (або) інші до
кази, які підтверджують факт народження нею дитини, стосовно
якої вимагається визнати материнство.
ЗаІЕїтерссованими особами у цих справах можуть бути, напри
клад, батько дитини; її опікун (піклувальник); особа, яка утримує
та виховує дитину; сама дитина.
Питання щодо походження дитини суд вирішує на підставі
будь-яких доказів про це, зокрема висновку експертизи, у тому
числі судово-генетичної.
Виходячи із п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України
від 15 травня 2006 р, № 3 «Про застосування судами окремих норм
Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, ма
теринства та стягнення аліментів», рішення про визнання материнства
мас грунтуватися на всебічно перевірених судом даних, що підтвер
джують заянленЕ вимоги, а ного резолютивна частина - містити всі
відомості, необхідні для реєстрації материнства в державних органах
РАЦСу (прізвище, ім'я та по батькові матері, число, місяць і рік її
народження, громадянство, а також номер актового запису про на
родження дитини, коли та яким органом його вчинено),
2) звільнення опікуна та піклувальника.
Виходячи із аналізу чг 4 ст 43 ЦПК України, ст. 75 ЦК України,
піл юрисдикцію суду підпадають справи про Звільнення опікуна чи
піклувальника від відповідних повноважень у двох випадках:
- якщо опікуна або піклувальника призначив само суд;.
- із заявою до суду звернувся орган опіки та піклування.
Заявниками у цій категорії цивільних справ можуть бути:
а) опікун чи піклувальник, якого призначив суд і який вимагає
звільнити його від виконуваних повноважеріь.
Заява такої особи розглядається судом протягом одного місяця.
При цьому вона має продовжувати виконувати повноваження опі
куна або піклувальника до ухвалення рішеній я про звільнення її від
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відповідних повноважень чи до закінчення місячного строку дід
дня поданій заяви, якїло заяву не було розглянуто протягом цього
строку (ч. І ст. 75 ЦК України);
6} особа, над якою встановлено піклування у судовому порядку.
Ця особа подає до суду заяву про звільнення її піклувальника
від його повноважень.
Подати заяву про звільнення опікуна або піклувальника від ви
конуваних НИМИ повноважень може також орган опіки та піклу
вання. Такс правд у цього органу виникає у разі:
- невикоЕіаЕіня опікуном або піклувальником своїх обов'язків;
- порушення ним прав підопічного;
- поміщення підопічного до навчального закладу, закладу охо
рони здоров'я або закладу соціального захисту (ч. З ст, 75 ЦК
України).
Відповідно до ч. 4 ст. 43 ЦП К України звільнення опікуна чи
піклувальника в разі, якщо їх призначив суд, і призначення ними
інших осіб ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ в порядку, встановленому ч, 2 ст, 241
ЦП К України.. Оіже, суд розглядає питання про звільнення опіку
на або піклувальника еі судовому засіданні з повідомленням заін
тересованих осіб. Проте неявка цих осіб не перешкоджає розгляду

зазначеного питання;
3

) зміну мети установи та структури управління,

В установчому акті установи обов'язково вказується її мета і
структура управління (ч. З ет.
ЦК України), ^мінити такі дані
можна тільки у судовому порядку.
Заявником у вказаних справах є орган, який ЗДІЙСНЮЄ державну
рссстраці ю.

Із аналізу ч. ! ст. 103 ЦК України випливає, що подавати заяву
про в и з н а ч е н н я іе їш о ї м е т и установи у порядку окремого л р о в а д ж є е н ія можна т іл ь к и за наявності двох у м о в у сукупності;
- здійснення мсти установи стало неможливим або воно загро
жує суспільним інтересам;
- на зміну мети установи погоджуються її органи управління.
У разі зміни мсти установи суд повинсез враховувати наміри
засновника та дбати про те, щоб вигоди від використання майна
установи передавалися тим дестішаторам1, .яким ці вигоди призна
чалися за наміром засновника.
Д ест іііііїт ари - це вигодопабувачі, які не Деруть участі* у заснуванні
та управлйпгі установою і яким за наміром засновки кін, виходячи з мсти
установЕТ, гтєредаЕотьсн вигоди від використання майна установи (Дна.: Ін 
формаційний лист іншого господарського суду України віл 7 квітня 2008 р.
№ 01-8/211 «Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та
Господарського кодексі]! України#),
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Змінити структуру управління установи суд може, якщо це не
обхідно внаслідок зміни мети установи або з інших поважних при
чин {ч. З стг 103 ЦК України).
Слід також мати на увазі, що у разі зміни моги установи або
зміни структури управління установи її правління зобов'язане
повідомити суд у письмовій формі про свою думку з цього пи
тання;
4) зміну мети використання пожертви.
Відповідно до ч. 1 ст. 729 ЦК України пожертвою с дарування
нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів,
для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети.
Однак може виявитися неможливим використання пожертви
за призначенням. Використання ж її за іншим призначенням
можливе лише за згодою пожертвувана, а вразі його смерті чи
ліквідації юридичної особи - за рішенням суду (ч. 2 ст. 730 ЦК
України).
Тобто, суд може у порядку окремого провадження дозволити
використання пожертви за іншим призначенням за таких умов у
сукупності:
- пожертву неможливо використовувати за призначенням;
- помер пожертвувач - фізична особа або ліквідовано пожерт
вувана- юридичну особу;
- відсутній спір, пов'язаний із зміною мсти використання по
жертви;

Індексацію чи збільшення розміру відшкодування шкоди 30вданої каліцтвом, іншимушкодженням здоров я або смертю.
5 )

г

Заявником у цій категорії цивільних справ с потерпілий.
Згідно із СТ, 1208 ЦК України він може звернутися до суду із
відповідною заявою у разі:
- підвищення вартості життя, У цьому разі розмір відшкоду
вання шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я
або смертю, підлягає індексації тільки на підставі рішення суду;
Вартість жиїтя визначається за допомогою такої категорії як
прожитковий мінімум, Визначення прожитковому мінімуму, за
кладення правової основи для його встановлення, затвердження та
врахування при реалізації державою конституційної гарантії
громадян на достатній життєвий рівень закріплено у Законі України
«Про прожитковий мінімум» від \5 липня 1999 р.1
“ Збільшення розміру мінімальної заробітної плати. У такому разі
розмір відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушко1 Див.: Цивільне право України. Договірні та чело говірні зобов'язання:
Підручник І За заг. ред. С. С. Бич нової.- 2-ге вид., змін, те дою- К .: КНТ,
2 Ш . ~ С. 4S7.

т

джеяням здоров'я або смертю, підлягає відповідному збільшенню
також лише на підставі рішення суду.
Зокрема, на 2008 р. встановлено такі розміри мінімальної заро
бітної плати: з і січня - 515 грн.; з 1 квітня - 525 грн,; з і жовтня 545 гри.; з І грудня - 605 грн. на місяць (ст. 59 Закону України
«Про Державний 6 еоджєт України па 2008 рік та про внесення змій
до деяких законодавчих актів України»)
Звичайно, оскільки мова йде про окреме провадження, то на всі
проаналізовані справи поширює свою дію положення, закріплене у
ч, 6 ст, 235 ЦГІК України. Тому, якщо під час їх розгляду виникне
спір про право, який вирішується в порядку позовного проваджен
ня, суд повинен залишити заяву без розгляду і роз'яснити заінте
ресованим особам, що вони мають право пред’явити позов на за
гальних підставах.
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