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ВСТУП

У цьому огляді ми спробували провести детальний аналіз змін, а також інших актуальних 
питань судової процедури в податкових спорах. На нашу думку, зміни, які найбільше та 
найшвидше вплинуть на бізнес у спорах про податки, є такими:

надання офіційного статусу позасудовій експертизі, яку сторони можуть використовувати 
як повноцінний доказ у справі; відтепер, сторона не залежить від бажання суду в призначенні 
експертизи та у переліку запитань, які можна поставити експерту

зміни в порядку і строках надання доказів сторонами, який став більш чітким та має на меті 
обмежити, насамперед, суб’єктів владних повноважень у можливості надавати судові та посилатися 
на докази, які не досліджувались ними до початку судового розгляду.

закріплення верхньої 
межі судового збору 
для позивача

можливість сторони відшкодувати із сторони, яка програла 
витрати на правничу допомогу у її «ринковому» розмірі, а не в 
рамках тих обмежень, які діяли до цього та які не відповідали 
дійсній вартості такої допомоги

Протягом останнього року українське 
судочинство зазнало чи не найбільшої 
реформи з часів незалежності України. 
Створення нового Верховного Суду, 
конкурс до його лав, вперше відкритий 
для представників адвокатури, наукової 
спільноти та суддів із судів нижчих 
інстанцій, дають підстави бізнесу очікувати 
якісно нового ландшафту правосуддя в 
Україні.

Не оминули перетворення й податкові 
спори, які вирішуються в порядку 
адміністративного судочинства.

У зв’язку з цим, необхідно зазначити, що 
адміністративне судочинство є єдиним 
видом судочинства України, мета якого 
закріплена безпосередньо в Конституції 
України. Зокрема, частина 5 статті 125 
Основного Закону визначає, що саме з 
метою захисту прав, свобод та інтересів 
особи у сфері публічно-правових відносин 
діють адміністративні суди.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 37 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» 
у Касаційному адміністративному суді 
Верховного Суду обов’язково створюється 
окрема палата для розгляду справ щодо 
податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів.

Такі положення свідчать про особливе 
значення податкових спорів для суспільства 
та бізнесу, які, в свою чергу, очікують 
ґрунтовного переосмислення судової 
практики, складеної Верховним Судом 
України в податкових спорах за останні 
декілька років.

Також, невід’ємною частиною реформи 
судочинства стало викладення Кодексу 
адміністративного судочинства України 
(далі - Кодекс) в новій редакції, яка 
набирає чинності вже з 15 грудня 2017 року 
та підлягає застосуванню з цієї дати щодо 
більшості його положень.

Слід також відзначити, що новий Кодекс 
є процедурно більш формалізованим 
та вимогливим до учасників процесу в 
порівнянні до його попередньої редакції, 
що може перетворити закон як в 
ефективний механізм захисту порушених 
прав чи інтересів особи, так і в інструмент 
тиску на учасників процесу.

В будь-якому разі, остаточно дати оцінку 
Кодексу можна буде вже з розвитком 
практики його застосування в судах. 
Сподіваємось на те, що саме в дусі 
захисту прав, свобод та інтересів 
особи у публічних відносинах, як це 
передбачено Конституцією України - 
застосовуватиметься новий процесуальний 
кодекс та діятимуть адміністративні суди 
на чолі з новоствореним Верховним Судом.
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Законність3

З Кодексу видалені посилання на принцип 
законності, який часто трактувався в його 
вузькому значенні (безумовне дотримання 
закону, навіть якщо закон не відповідає 
вимогам права). Тоді як збережені вимоги 
щодо вирішення справ з дотриманням 
принципу верховенства права, який є 
глибшим за своїм змістом, ніж принцип 
законності.

В цьому ж аспекті також слід відзначити 
однозначне правило Кодексу про 
обов’язковість застосування норм 
Конституції України у разі, якщо закон 
не відповідає їй. Тобто суди не повинні 
чекати визнання закону неконституційним 
для того, щоб застосовувати прямі норми 
Конституції України. До цього, таке питання 
викликало дискусії у правозастосовців.

ЗМІНИ В ОСНОВНИХ ПРИНЦИПАХ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Не змінились в загальному і завдання (мета) адміністративного судочинства, які і надалі 
полягають у захисті прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин. 
Більше того, як зазначалось, такі завдання (мета) відтепер прямо закріплені в статті 125 
Конституції України.

Основні принципи адміністративного судочинства майже не зазнали змін.

забороною суду витребовувати 
у позивача докази, які свідчать 
не на користь позивача

можливістю суб’єкта владних 
повноважень посилатися в спорі 
лише на ті докази, які лягли в основу 
прийнятого ним рішення, а не на ті, 
які зібрані вже після його видачі

Принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі

Завдання (мета) адміністративного судочинства

1

2

Кодекс і надалі передбачає принцип 
офіційного з’ясування всіх обставин у 
справі, як найбільш дискусійний принцип 
попередньої редакції. Нагадаємо, в 
податкових спорах такий принцип часто 
використовувався судами як механізм 
значного розширення предмету 

доказування у справі та фактичного 
перекладення тягара доведення з 
податкових органів на платника податків.

Однак, потрібно визнати, що окремими 
положеннями нового Кодексу все ж 
обмежено вказаний принцип: 



5

ОСНОВНІ ЗМІНИ В ПИТАННІ 
ДОКАЗІВ ТА ДОКАЗУВАННЯ

Новим Кодексом передбачено ряд суттєвих змін у порядку подання доказів та 
доказування в цілому. 

Загальна оцінка та поняття доказів1
З переліку доказів виключені пояснення 
сторін та третіх осіб (крім письмових). 
Натомість, перелік доказів відтепер 
включає електронні докази, які не слід 
плутати з електронними копіями письмових 
документів. 

Розширені критерії оцінки доказів, 
якими відтепер є: 

Без змін залишився обов’язок суб’єкта 
владних повноважень довести 
правомірність свого рішення, дії або 
бездіяльності у разі, якщо позивач просить 
суд визнати їх протиправними.

Хоча, новими правилами уточнено, що в 
таких справах не допускається посилання 
суб’єкта владних повноважень на докази, які 
не покладені ним в основу оскаржуваного 

рішення (дії або бездіяльності), крім 
випадків, коли таким суб’єктом були вжиті 
всі можливі заходи для отримання таких 
доказів, але вони не були отримані з 
незалежних від нього причин.

Як згадувалось вище, судові заборонено 
витребовувати у позивача ті докази, які 
свідчать не на його користь.

належність                       достатність
                    допустимість                  достовірність

Тягар доказування2

Преюдиція судових рішень3
Відтепер Кодексом прямо закріплено, що правова оцінка, надана судом певному факту 
при розгляді іншої справи, не є обов’язковою для суду. Тобто преюдиція судових рішень 
обмежена суто встановленими обставинами, а не їх правовою оцінкою.

Статус судових та позасудових експертиз4
Новий Кодекс дозволяє в якості доказів у справі використовувати не тільки висновки 
судових експертиз, призначених рішенням суду, а й тих експертних висновків, які складені 
на замовлення учасників справи (за умови дотримання вимог, встановлених Кодексом до 
їх складення). Статус таких видів експертних висновків відтепер є однаковим.
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Експертиза з питань права5
Новий Кодекс допускає надання учасниками справи висновків експертів у галузі права. 
Такі висновки не є обов’язковими для суду, але носять допоміжний (консультативний) 
характер.

Щоправда, висновки експертів у галузі права можуть бути подані учасниками справи лише 
щодо застосування аналогії закону чи аналогії права та/або щодо змісту норм іноземного 
права.

Введення такої системи, серед іншого, має дозволити перехід учасників процесу на 
електронний документообіг.

Щоправда, відповідно до Перехідних положень Кодексу Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система почне функціонувати через 90 днів з дня опублікування у газеті 
«Голос України» та на веб-порталі судової влади оголошення про її створення. 

До цього, документообіг у судах здійснюється за правилами попередньої редакції Кодексу.

У судах очікується введення 
Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи, 
за допомогою якої:

ЕЛЕКТРОННИЙ СУД

реєструватимуться заяви, скарги та інші 
процесуальні документи;

здійснюватиметься автоматизований 
розподіл справ, обмін документів 
між судами, між судом та учасниками 
судового процесу, фіксування судового 
процесу і участь учасників у судових 
засіданнях в режимі відеоконференції.

Новим Кодексом уточнено правила підсудності адміністративних справ, а саме щодо 
самостійної передачі справ з одного адміністративного суду до іншого. Зокрема, 
адміністративний суд має прийняти надіслану іншим судом справу та розглянути її також 
і в тому випадку, якщо в процесі розгляду стане відомо, що така справа підсудна іншому 
адміністративному суду.

ПІДСУДНІСТЬ
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Також Кодексом враховані Перехідні положення Конституції України та поступовий перехід 
на представництво у судах виключно адвокатами. Нагадаємо, додатково до вже чинних 
правил здійснення представництва адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної 
інстанції вже з 1 січня 2018 року виключно адвокатами здійснюється представництво в 
апеляційних судах, а з 1 січня 2019 року - в судах першої інстанції.

Загалом, новий Кодекс містить значну кількість оновлень в частині процесуальних строків 
розгляду справи, складення рішень, подачі скарг і т. д.

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА В 
СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ  

Кодексом встановлено, що 
юридична особа бере участь у 
справі через свого керівника, 
уповноваженого діяти від її 
імені, або представника.

Представником може бути адвокат. 
У справах незначної складності (див. розділ щодо спрощеного провадження) 
та у низці інших винятків, які не повинні бути поширеними в податкових 
спорах допускається представництво інтересів фізичною особою на підставі 

довіреності.

Скорочено строк звернення 
суб’єкта владних повноважень до суду 

СТРОКИ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ

36з
місяців місяців

до

Зазнали змін і строки звернення до суду 
в разі звернення сторін до досудового 
порядку вирішення спору. А саме, 
Кодексом встановлений тримісячний строк 
(замість одного місяця, як за попередньою 
редакцією), який обчислюється з 
дня вручення позивачу рішення за 
результатами розгляду скарги на рішення, 
дії або бездіяльність суб’єкта владних 
повноважень. 

Однак, загальне правило про шестимісячний 
строк звернення до суду іншими особами 

(який обчислюється з моменту, коли особа 
дізналася або повинна була дізнатися про 
порушення своїх прав, свобод та інтересів), 
залишилось без змін.

Без змін залишилось і положення, 
відповідно до якого позов може бути 
подано в межах строку звернення до 
адміністративного суду, встановленого 
також іншими законами. Таке положення 
дозволяє і надалі застосовувати 1095 днів 
відповідно до Податкового кодексу України 
для оскарження рішень податкових органів.

ІНШІ СТРОКИ
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СУДОВІ ВИТРАТИ

350 розмірами прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб.

У зв’язку з судовою реформою, граничний 
розмір судового збору за подачу 
позовної заяви відтепер обмежений 

Нагадаємо, до цього, ставка судового збору в майнових податкових спорах складала 

1,5% без будь-яких граничних обмежень.

У 2018 році максимальний розмір судового збору становитиме приблизно 616 700 грн. 

Встановлення обмеження максимального розміру судового збору також вплинуло і на граничні 
розміри для апеляційної та касаційної інстанцій, які становлять відповідно 150% та 200% 
ставки збору, що підлягала сплаті при зверненні до суду з позовною заявою.

Судовий збір1

Витрати на правничу допомогу2

Новим Кодексом зняті обмеження щодо 
граничного розміру витрат на професійну 
правничу допомогу, про відшкодування 
яких має право заявити сторона справи 
(за винятком витрат суб’єкта владних 
повноважень на правничу допомогу). Для 
визначення розміру витрат на правничу 
допомогу та з метою розподілу цих витрат 
учасник справи має подати детальний 

опис робіт (наданих послуг) із зазначенням 
суми, що сплачена або підлягає сплаті 
відповідною стороною або третьою 
особою. При цьому, розмір суми, що 
підлягає сплаті в порядку компенсації витрат 
адвоката, встановлюється згідно з умовами 
договору про надання правничої допомоги 
на підставі доказів, які підтверджують 
здійснення відповідних витрат.

Інше3

Новелою Кодексу є можливість суду 
зобов’язати учасника справи, який заявив 
клопотання про виклик свідка, призначення 
експертизи, забезпечення, витребування 
або огляд доказів за їх місцезнаходженням, 
попередньо оплатити судові витрати у 
строк, визначений судом.

Кодексом встановлено, що за загальним 

правилом докази, що підтверджують 
розмір понесених нею судових витрат, 
мають бути подані стороною до закінчення 
судових дебатів. Водночас, у разі наявності 
поважних причин, суд може вирішити 
питання про судові витрати після ухвалення 
рішення по суті, призначивши судове 
засідання не пізніше п’ятнадцяти днів з дня 
ухвалення рішення по суті позовних вимог.
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Норми Кодексу в частині заходів процесуального примусу доповнені можливістю суду 
постановлення ухвали про стягнення штрафу з учасника судового процесу, який залежно 
від дій або бездіяльності може становити від 0.3 до 10 розмірів прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб.

При цьому такий штраф може бути накладено на учасника судового процесу або його 
представника.

Така ухвала суду є виконавчим документом, однак може бути оскаржена в апеляційному 
порядку (за винятком ухвали Верховного Суду).

ШТРАФ НА УЧАСНИКА ПРОЦЕСУ

ТИПОВІ ТА ЗРАЗКОВІ СПРАВИ
Кодекс запроваджує нові для адміністративного процесу визначення справ та процедуру 
їх розгляду. До таких справ, зокрема, відносяться типові та зразкові справи. 

Типові адміністративні справи визначені як адміністративні справи, відповідачем в яких є 
один і той самий суб’єкт владних повноважень (його відокремлені структурні підрозділи), 
спір в яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами 
права, та в яких позивачами заявлено аналогічні вимоги. 

Якщо кількість типових адміністративних справ визначає доцільність ухвалення зразкового 
рішення, суд, який розглядає одну або більше типових справ, має право звернутись до 
Верховного Суду з поданням про розгляд однієї з таких справ Верховним Судом як судом 
першої інстанції.

Верховний Суд за результатами 
розгляду подання вирішує питання 
про відкриття провадження у 
типовій адміністративній справі та 
розглядає її в порядку спрощеного 
позовного провадження. При 
цьому ухвала Верховного Суду 
про відкриття провадження 
публікується на офіційному веб-
порталі судової влади України та 
в одному із загальнодержавних 
друкованих засобів масової 
інформації, та вважається, що всі 
заінтересовані особи належним 
чином повідомлені про розгляд 
зразкової справи. 

Рішення Верховного Суду у 
зразковій справі може бути 
переглянуто Великою Палатою 
Верховного Суду за правилами 
апеляційного перегляду рішень.

У випадку відкриття провадження 
Верховним Судом у зразковій справі 
суд, який розглядає типову справу, 
має право зупинити провадження за 
клопотанням учасника справи або 
власною ініціативою, яке поновлюється 
з дня набрання законної сили рішенням 
Верховного Суду у відповідній зразковій 
справі.

За результатами розгляду однієї 
із типових справ (яка називається 
зразковою справою) Верховний Суд 
у своєму рішенні, окрім вирішення 
справи по суті, зазначає ознаки типових 
справ, обставини зразкової справи, 
які обумовлюють типове застосування 
норм матеріального права та порядок їх 
застосування, та обставини, які можуть 
впливати на інше застосування норм 
матеріального права, ніж у зразковій 
справі. 



10

Відтепер судочинство здійснюється за правилами двох видів проваджень: загального та 
спрощеного.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ 
В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Спрощене провадження призначене для більш швидкого розгляду справи (не більше 
60 днів з дати відкриття провадження у справі проти 120 днів для загального 
провадження) і, як очікується, стосуватиметься в основному справ незначної складності.

Такими справами незначної складності, які можуть стосуватись спору щодо податків, є, 
зокрема:

оскарження рішення контролюючого 
органу, на підставі якого ним 
може бути заявлено вимогу про 
стягнення грошових коштів у сумі, 
що не перевищує 100 розмірів 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб

типові справи

стягнення грошових сум, що 
ґрунтуються на рішеннях суб’єкта 
владних повноважень, щодо яких 
завершився встановлений цим 
Кодексом строк оскарження

інші справи, в яких суд дійде 
висновку про їх незначну складність, 
за винятком справ, які не можуть бути 
розглянуті за правилами спрощеного 
позовного провадження

Два види провадження 

Спрощене позовне провадження

1

2

При цьому до інших справ, наведених у 
переліку вище, Кодекс надає можливість 
суду віднести справи щодо (1) оскарження 
рішень, дій та бездіяльності контролюючого 
органу, якщо також заявлено вимоги про 
відшкодування шкоди у сумі до 500 
розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, та (2) оскарження 
рішення контролюючого органу, на підставі 
якого ним може бути заявлено вимогу про 
стягнення грошових коштів у сумі до 500 
розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб.

Водночас, залежно від практичного 
тлумачення норм нового Кодексу також 
існує ризик того, що справи про скасування 
податкових повідомлень-рішень на суму 
вище 500 розмірів прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб можуть 
бути класифіковані як інші справи, в яких 
суд дійшов висновку про їх незначну 
складність.

В будь-якому разі, при зверненні до суду 
особі не заборонено надавати доводи 
щодо рівня складності його справи та 
провадження, в рамках якого справу слід 
розглядати (спрощеного чи загального).
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Кодексом передбачений формалізований перелік документів, в рамках яких сторони (треті 
особи) можуть викладати свою позицію по суті справи. Ними є: позовна заява, відзив 
на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення (щодо аргументів, вказаних у 
відповіді на відзив), пояснення третьої особи щодо позову або відзиву. Надання додаткових 
пояснень з окремих питань відбувається з дозволу суду.

Відтепер позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити 
розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п’ять 
днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного 
позовного провадження.

У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, 
підстав позову не допускаються, крім випадку зміни фактичних обставин справи, що 
сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за 
правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання 
при первісному розгляді справи.

Новий Кодекс є більш вимогливим до порядку і строків надання доказів сторонами. 
Зокрема, всі докази у справі позивач повинен надати разом з позовною заявою. Додаткові 
докази можна також надавати в рамках підготовчого провадження. Надання доказів після 
завершення підготовчого провадження є можливим у виключних випадках.

При подачі додаткових доказів сторона, що їх подає, забезпечує їх направлення іншим 
учасникам заздалегідь, за винятком подачі доказів в електронній формі або наявності цих 
доказів в інших учасників, або їх публічної доступності, або значного обсягу таких доказів.

Викладення позиції сторонами

Зміна предмета позову та розміру позовних вимог

Надання доказів

3

4

5

Загалом згідно з новими правилами основа спору переноситься саме на підготовче 
провадження у справі, яке може тривати до 90 днів з дати відкриття провадження. В рамках 
підготовчого провадження сторони надають докази, забезпечують їх, просять виключити 
об’єкти зі складу доказів, заявляють про проведення експертизи,  інші клопотання і т. д.

Стадія підготовчого провадження відсутня у справах, які розглядаються за правилами 
спрощеного провадження.

Підготовче провадження6
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Відповідач, який не є суб’єктом владних повноважень, отримав право подавати 
зустрічні позови (за правилами для загальних позовів). Первинний та зустрічний позови 
розглядаються спільно в одному провадженні.

Новий інститут спрямований на примирення сторін у спорі. Суд проводить спільні 
конфіденційні наради зі сторонами. Проводиться до початку розгляду справи по суті, 
тобто до завершення підготовчого провадження.

В податкових спорах можливість практичної реалізації такого інституту на даний момент 
є сумнівною, оскільки відсутній окремий нормативно-правовий акт, в якому прописані 
процедурні питання, включаючи підстави та способи реалізації контролюючими органами 
права на примирення.

Основною новелою цього інституту є можливість виходу сторонами за межі предмету 
спору у разі примирення, якщо лише умови примирення не порушують прав чи інтересів 
інших осіб.

Зустрічний позов

Врегулювання спору за участі судді

Примирення сторін

7

8

9

Новий Кодекс встановив обмеження для суду щодо його права на розгляд справи в порядку 
письмового провадження. Зокрема, для цього потрібне відповідне клопотання від усіх 
учасників справи або, щоб всі учасники не з’явилися у засідання. Попередня редакція 
Кодексу надавала таку можливість суду за неявки хоча б одного учасника справи.

Оновлений Кодекс збільшив максимальні строки розгляду справ у суді першої інстанції.
Зокрема, в рамках загального провадження справи можуть розглядатись до 120 днів, 
а в рамках спрощеного провадження - до 60 днів.

В порівнянні з одним місяцем строку розгляду справи в суді першої інстанції, який був 
встановлений попередньою редакцією Кодексу, збільшення строків розгляду загалом 
відповідає справжнім потребам учасників процесу та характеру і практиці вирішення 
податкових спорів.

Перехід судом до письмового провадження

Строки розгляду справи

10

11
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ОСНОВНІ ЗМІНИ В 
АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Відтепер право на апеляційний перегляд передбачене в усіх без виключення справах. 

Це насамперед зумовлено змінами, які були внесені Законом України № 1401-VIII від 
02.06.2016 до пункту 8 частини 1 статті 129 Конституції України.

Крім цього, збільшився строк на апеляційне оскарження.

Вдвічі збільшено і строк, протягом якого суд апеляційної інстанції повинен розглянути 
апеляційну скаргу. 

Також не менш важливим є те, що апеляційну скаргу за новими правилами слід подавати 
безпосередньо до суду апеляційної інстанції, а не через суд першої інстанції, як раніше.*

строк для подання апеляційної скарги 
на рішення суду першої інстанції 

збільшився

строк для ухвал збільшився

з здо до10 
днів

5 
днів

30 
днів

15 
днів

строк розгляду скарг на постанови 
збільшився 

строк перегляду ухвал збільшився 

з здо до30 
днів

15 
днів

60 
днів

30 
днів

ОСНОВНІ ЗМІНИ В 
КАСАЦІЙНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Одним із головних нововведень реформи правосуддя став перехід до триланкової судової 
системи. Тепер єдиним судом касаційної інстанції є Верховний Суд.

Строк касаційного перегляду ухвал судів не змінився і складатиме 30 днів.

строк для касаційного оскарження 
було збільшено 

строк для розгляду касаційної скарги 
на рішення судів збільшився 

з здо до20 
днів

30 
днів

30 
днів

60 
днів

* Звертаємо увагу, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи апеляційні скарги подаються за правилами попередньої редакції Кодексу.
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Також відтепер касаційний суд зможе зупиняти дію оскаржуваного рішення з власної 
ініціативи або за заявою учасника справи, що доволі важливо для податкових спорів. 
Тобто, при оскарженні податкового повідомлення-рішення у платника буде можливість 
не сплачувати грошове зобов’язання до закінчення касаційного провадження, оскільки в 
разі зупинення рішення апеляції зобов’язання буде залишатись неузгодженим. 

У складі Верховного Суду буде сформована Велика Палата Верховного Суду, яка у 
визначених випадках діятиме як суд касаційної інстанції з метою забезпечення однакового 
застосування норм права касаційними судами.

Тобто, Велика Палата Верховного Суду розглядатиме лише ті справи, рішення по яким 
формуватимуть або змінюватимуть правозастосовчу практику.

Крім того, на розгляд Великої Палати Верховного Суду передаватимуться справи, в яких 
суд касаційної інстанції дійде висновку щодо необхідності відступити від правового 
висновку Верховного Суду України щодо застосування норми права. Тобто правові позиції 
попередника Верховного Суду переглядатимуться саме Великою Палатою.

судові рішення у справах незначної 
складності, крім випадків, коли такі справи 
мають фундаментальне значення для 
формування єдиної правозастосовчої 
практики, становлять значний суспільний 
інтерес, а особа, яка подає скаргу, 
позбавлена можливості спростувати 
обставини встановлені оскаржуваним 
рішенням або коли суд помилково відніс 
справу до категорії з незначною складністю

судові рішення судів першої та апеляційної 
інстанцій у справах, рішення в яких 
підлягають перегляду в апеляційному 
порядку Верховним Судом (наприклад, 
рішення у зразкових справах)

Можливість касаційного перегляду тепер буде обмеженою. 
Зокрема, не підлягатимуть касаційному оскарженню 

КОРОТКО ПРО ВЕЛИКУ ПАЛАТУ 
ВЕРХОВНОГО СУДУ

суд вважає за необхідне відступити від 
висновку щодо застосування норми права 
у подібних правовідносинах, викладеного 
в рішенні Верховного Суду у складі колегії 
суддів іншого касаційного суду або Великої 
Палати Верховного Суду

суд дійде висновку, що справа містить 
виключну правову проблему і така 
передача необхідна для забезпечення 
розвитку права та формування єдиної 
правозастосовчої практики;

справа стосується оскарження судового 
рішення з підстав порушення правил 
предметної юрисдикції

Зокрема, справа, що знаходиться в провадженні Касаційного адміністративного 
суду, передається судом з власної ініціативи або за клопотанням учасника справи 

на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо:
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ ЗА НОВИМ КОДЕКСОМ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ (КАСУ)

№ з/п Процесуальна дія Процесуальний строк Норма КАСУ

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ ДО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ

1. Звернення до суду з позовною 
заявою

Загальний строк:
6 місяців з дня, коли особа дізналася або повинна 
була дізнатися про порушення своїх прав, свобод 
чи інтересів, якщо інший строк не передбачений 
іншими законами

абз. 1 ч. 2 ст. 122 

Строк для суб’єкта владних повноважень:
3 місяці з дня виникнення підстав, що дають 
суб’єкту владних повноважень право на 
пред’явлення визначених законом вимог

абз. 2 ч. 2 ст. 122

Після процедури адміністративного оскарження:
• 3 місяці з дня вручення особі рішення за 

результатами адміністративного оскарження;
• якщо рішення не прийняте/не вручене - 

6 місяців з дня подання особою скарги в 
порядку адміністративного оскарження

ч. 4 ст. 122

2.
Подання позовної заяви до 
суду після подання заяви про 
забезпечення доказів

10 днів з дня постановлення ухвали про 
забезпечення доказів ч. 4 ст. 114 

3. Розгляд заяви про забезпечення 
доказів 5 днів з дня надходження заяви до суду ч. 2 ст. 117 

4.
Подання позовної заяви до 
суду після подання заяви про 
забезпечення позову

10 днів з дня постановлення ухвали про 
забезпечення позову ч. 2 ст. 153 

5. Розгляд заяви про забезпечення 
позову

2 дні з дня надходження до суду заяви про 
забезпечення позову ч. 1 ст. 154  

6.
Подання доказів позивачем та 
особами, яким законом надано 
право звертатися до суду в 
інтересах інших осіб

Разом із поданням позовної заяви ч. 2 ст. 79  

7.
Подання доказів відповідачем, 
третьою особою, яка не заявляє 
самостійних вимог щодо 
предмета спору

Разом із поданням відзиву або письмових 
пояснень третьої особи ч. 3 ст. 79  

8.
Подання учасником справи 
клопотання про витребування 
доказів судом

Разом із поданням позовної заяви або відзиву або 
письмових пояснень третьої особи ч. 1 ст. 80  

9.
Повідомлення суду про 
неможливість подання або 
подання у визначені строки 
витребовуваного ним доказу

5 днів з дня вручення особі відповідної ухвали ч. 7 ст. 80  

10. Огляд доказів речових доказів, 
що швидко псуються Негайно ч. 1 ст. 82  

11.
Надіслання ухвали про судове 
доручення щодо збирання 
доказів до адміністративного 
суду, що буде її виконувати

Не пізніше наступного дня з дня її постановлення ч. 2 ст. 83  

12.
Виконання ухвали про судове 
доручення щодо збирання 
доказів

Невідкладно ч. 1 ст. 84  

13.
Подання заяви про виклик свідка

При загальному провадженні:
До або під час підготовчого судового засідання

ч. 3 ст. 92 
При спрощеному провадженні:
До початку першого судового засідання у справі

ДОДАТОК
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14. Повернення особі речових 
доказів

Після огляду і дослідження речових доказів, 
якщо це можливо без шкоди для розгляду справи; 
в інших випадках - після набрання судовим 
рішенням законної сили

ч. 1 ст. 98  

15. Передання позовної заяви судді Не пізніше наступного дня за днем отримання 
позовної заяви ч. 1 ст. 168  

16.
Постановлення ухвали про 
залишення позовної заяви без 
руху

5 днів з дня подання до суду позовної заяви ч. 1 ст. 169  

17.

Звернення до суду з заявою про 
поновлення строку звернення з 
позовною заявою, якщо такої не 
було подано разом із позовною 
заявою

10 днів з дня вручення особі ухвали про залишення 
позовної заяви без руху ч. 1 ст. 123  

18. Усунення недоліків позовної 
заяви

Строк встановлюється судом, але не може 
перевищувати 10 днів з дня вручення особі ухвали 
про залишення позовної заяви без руху 

ч. 2 ст. 169  

19. Постановлення ухвали про 
повернення позовної заяви

5  днів з дня надходження до суду позовної заяви 
або з дня закінчення строку для усунення недоліків ч. 5 ст. 169  

20. Надіслання особі ухвали про 
повернення позовної заяви

Не пізніше наступного дня за днем постановлення 
ухвали ч. 6 ст. 169  

21. Постановлення ухвали про 
відмову у відкритті провадження 5 днів з дня надходження до суду позовної заяви ч. 2 ст. 170  

22. Надіслання особі ухвали про 
відмову у відкритті провадження

Не пізніше наступного дня за днем постановлення 
ухвали ч. 3 ст. 170  

РОЗГЛЯД СПРАВИ В ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ (ЗАГАЛОМ ДО 120 ДНІВ):
1.1. ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ЗАГАЛОМ ВІД 60 ДО 90 ДНІВ)

23. Постановлення ухвали про 
відкриття провадження у справі

5 днів з дня надходження до суду позовної заяви 
або заяви про усунення недоліків позовної заяви у 
разі залишення її без руху

ч. 8 ст. 171  

24.

Направлення позивачем копій 
позовної заяви з додатками 
третім особам, якщо питання про 
їх залучення було вирішене при 
відкритті провадження 

Не пізніше 2 днів, з дня вручення позивачу копії 
ухвали про відкриття провадження у справі ч. 11 ст. 171  

25.

Постановлення ухвали про 
залишення позовної заяви 
без руху, якщо встановлена її 
невідповідність вимогам після 
відкриття провадження у справі

Не пізніше наступного дня за днем виявлення 
невідповідності позовної заяви вимогам ч. 13 ст. 171  

26.
Усунення недоліків позовної 
заяви після відкриття 
провадження у справі

Строк встановлюється судом, але не може 
перевищувати 5 днів з дня вручення позивачу 
ухвали про залишення позовної заяви без руху 

ч. 13 ст. 171  

27. Подання відзиву на позовну заяву 
при загальному провадженні

Строк встановлюється судом, але не може бути 
меншим 15 днів з дня вручення відповідачу ухвали 
про відкриття провадження у справі та такий 
строк повинен дати змогу відповідачу підготувати 
відзив та відповідні докази, а іншим учасникам 
справи - отримати відзив до початку першого 
підготовчого засідання у справі

ч. 5 ст. 162  

28. Пред’явлення зустрічного позову У строк для подання відзиву ч. 1 ст. 177  

29. Подання відповіді на відзив

Строк встановлюється судом. Такий строк 
повинен дати змогу позивачу підготувати свої 
пояснення, міркування, аргументи та відповідні 
докази; іншим учасникам справи - отримати 
відповідь на відзив завчасно до початку розгляду 
справи по суті, а відповідачу - надати учасникам 
справи заперечення до початку розгляду справи 
по суті 

ч. 3 ст. 163  
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30. Подання заперечення

Строк встановлюється судом. Такий строк повинен 
дати змогу іншим учасникам справи отримати 
заперечення завчасно до початку розгляду справи 
по суті

ч. 3 ст. 164;
ч. 1 ст. 182   

31. Подання пояснень третьою 
особою

Строк встановлюється судом. Такий строк повинен 
дати змогу третій особі підготувати свої аргументи, 
міркування та відповідні докази і надати пояснення 
до позову або відзиву, а іншим учасникам справи - 
відповідь на такі пояснення завчасно до початку 
розгляду справи по суті

ч. 3 ст. 165  

32.
Подання іншими учасниками 
справи письмових пояснень 
щодо відповіді на відзив та 
заперечення

До закінчення підготовчого провадження, якщо 
судом не встановлено інший строк ч. 2 ст. 182    

33. Об’єднання справ в одне 
провадження

При загальному провадженні:
до початку підготовчого засідання

ч. 3 ст. 172    При спрощеному провадженні:
до початку розгляду справи по суті у кожній із 
справ

34. Роз’єднання позовних вимог у 
самостійні провадження До початку розгляду справи по суті ч. 6 ст. 172  

35. Початок підготовчого засідання Не пізніше ніж через 30 днів з дня відкриття 
провадження у справі ч. 2 ст. 179    

36.

Подання клопотання про 
розгляд справи спочатку при 
заміні неналежного відповідача, 
заміні позивача, залученні 
співвідповідача

Не пізніше 2 днів з дня вручення переліченим 
особам відповідної ухвали ч. 3 ст. 181  

37.

Подання клопотання про розгляд 
справи спочатку при вступі 
у справу третьої особи, яка 
заявляє самостійні вимоги щодо 
предмета спору

Не пізніше 2 днів з дня вручення особам 
відповідної ухвали ч. 4 ст. 181  

38. Проведення підготовчого 
провадження

Протягом 60 днів або до 90 днів (за клопотанням 
сторони або з ініціативи суду) з дня відкриття 
провадження у справі

ч. 4 ст. 173  

39.

Повідомлення експертом суду 
про неможливість проведення 
ним експертизи через відсутність 
у нього необхідних знань або без 
залучення інших експертів

Невідкладно ч. 7 ст. 102  

40.
Подання експертом клопотання 
про уточнення доручення на 
проведення експертизи

Невідкладно ч. 6 ст. 103  

41. Врегулювання спору за участю 
судді

До початку розгляду справи по суті протягом 
розумного строку, але не більше 30 днів з 
дня постановлення ухвали про  проведення 
врегулювання спору за участю судді

ч. 1 ст. 184; 
ч. 1 ст. 187  

42.

Постановлення ухвали про 
припинення врегулювання спору 
за участю судді в разі подання 
стороною відповідної заяви 
або закінчення строку для цієї 
процедури

Не пізніше наступного робочого дня після 
надходження відповідної заяви сторони 
або наступного дня з дня закінчення строку 
врегулювання спору за участю судді

ч. 3 ст. 188  

1.2.  РОЗГЛЯД СПРАВИ ПО СУТІ (ЗАГАЛОМ 30 ДНІВ)

43. Початок розгляду справи по суті

Не пізніше ніж через 60 днів з дня відкриття 
провадження у справі, а у випадку продовження 
строку підготовчого провадження - не пізніше 
наступного дня з дня закінчення такого строку

ч. 1 ст. 193  

44. Розгляд справи по суті Протягом 30 днів з дня початку розгляду справи 
по суті ч. 2 ст. 193  
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45.
Подання учасником справи заяви 
про участь у судовому засіданні 
в режимі відеоконференції поза 
межами приміщення суду 

Не пізніше ніж за 5 днів до відповідного судового 
засідання ч. 2 ст. 193  

46.

Подання свідком, перекладачем, 
спеціалістом, експертом 
клопотання про участь у 
судовому засіданні в режимі 
відео конференції в приміщенні 
суду

Не пізніш як за 5 днів до відповідного судового 
засідання ч. 2 ст. 195  

47. Підписання протоколу судового 
засідання секретарем

Невідкладно, але не пізніше наступного дня після 
судового засідання ч. 3 ст. 230  

48.

Подання учасниками справи 
письмових зауважень щодо 
неповноти або неправильності 
технічного запису або протоколу 
судового засідання

Протягом 5 днів з дня проголошення рішення у 
справі ч. 1 ст. 231  

49.
Розгляд головуючим суддею 
зауважень щодо технічного 
запису і протоколу судового 
засідання

5 днів з дня подання зауважень ч. 2 ст. 231  

50.

Подання сторонами та іншими 
учасниками до суду письмових 
зауважень щодо допущених у 
протоколі вчинення окремої 
процесуальної дії неточностей 
або неповноти змісту

5 днів після підписання протоколу ч. 1 ст. 235  

51.
Розгляд судом зауважень щодо 
протоколу вчинення окремої 
процесуальної дії

5 днів з дня подання зауважень до суду ч. 2 ст. 235  

52. Поновлення провадження у 
справі

Не пізніше 10 днів з дня отримання судом 
повідомлення про усунення обставин, що 
викликали зупинення провадження

ч. 1 ст. 237  

53. Подання заяви про залишення 
позову без розгляду До початку розгляду справи по суті ч. 2 ст. 240  

54. Ухвалення судового рішення Негайно після закінчення судового розгляду ч. 1 ст. 243  

55. Відкладення складення рішення, 
постанови у повному обсязі

При загальному провадженні: не більш як на 
10 днів з дня закінчення розгляду справи

абз. 1 ч. 3 ст. 243    
При спрощеному провадженні: не більш як на 
5 днів з дня закінчення розгляду справи

56. Відкладення складення повного 
тексту ухвали

Не більш як на 5 днів з дня оголошення вступної та 
резолютивної частини ухвали абз. 2 ч. 3 ст. 243  

57.
Складення судового рішення, що 
було постановлене у письмовому 
провадженні, у повному обсязі

Не пізніше закінчення встановлених строків 
розгляду відповідної справи, заяви або клопотання ч. 4 ст. 243  

58.
Проголошення ухвал, 
постановлених в судовому 
засіданні

Негайно після постановлення ухвали ч. 8 ст. 243  

59.
Проголошення судового рішення 
у судовому засіданні, яким 
завершується розгляд справи

Негайно після виходу суду з нарадчої кімнати ч. 1 ст. 250  

60.
Вручення копії повного судового 
рішення учасникам справи, 
які були присутні у судовому 
засіданні

Негайно після проголошення рішення ч. 1 ст. 251  

61.

Вручення копії скороченого 
судового рішення учасникам 
справи, які були присутні у 
судовому засіданні, за їхньою 
заявою

Негайно після проголошення рішення ч. 2 ст. 251  
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62.

Надіслання копії судового 
рішення у повному обсязі 
за результатами письмового 
провадження або учасникам 
справи, які не були присутні в 
судому засіданні

2 дні з дня складення рішення у повному обсязі ч. 5 ст. 251  

63. Подання заяви про ухвалення 
додаткового судового рішення

До закінчення строку на виконання судового 
рішення ч. 2 ст. 252  

64. Ухвалення додаткового судового 
рішення

10 днів із дня надходження заяви про ухвалення 
додаткового судового рішення ч. 3 ст. 252  

65.
Розгляд заяви про виправлення 
описок і очевидних 
арифметичних помилок у 
судовому рішенні

10 днів із дня надходження заяви про виправлення 
описок і очевидних арифметичних помилок у 
судовому рішенні

ч. 3 ст. 253  

66. Подання заяви про роз’яснення 
судового рішення 

До виконання судового рішення або до закінчення 
строку, протягом якого судове рішення може бути 
подане для примусового виконання

ч. 2 ст. 254  

67. Розгляд заяви про роз’яснення 
судового рішення

10 днів із дня надходження заяви про роз’яснення 
судового рішення ч. 3 ст. 254  

68. Набрання законної сили 
рішенням суду

Якщо не подано апеляційну скаргу: після 
закінчення строку подання апеляційної скарги 
(30 днів з дня його проголошення)

ч. 1 ст. 255  

Якщо подано апеляційну скаргу і рішення не 
скасовано: після повернення апеляційної скарги, 
відмови у відкритті чи закриття апеляційного 
провадження або прийняття постанови судом 
апеляційної інстанції за наслідками апеляційного 
перегляду

ч. 2 ст. 255  

69. Набрання ухвалою законної сили

Проголошена в судовому засіданні: негайно після 
проголошення ухвали ч. 1 ст. 256  

Проголошена поза межами судового засідання або 
в судовому засіданні в разі неявки всіх учасників 
справи, під час розгляду справи в письмовому 
провадженні:  з моменту підписання ухвали 
суддею (суддями)

ч. 2 ст. 256  

СПРОЩЕНЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ЗАГАЛОМ ДО 60 ДНІВ)

70.
Строк розгляду справи за 
правилами спрощеного 
позовного провадження

Розумний строк, але не більше 60 днів із дня 
відкриття провадження у справі ст. 258  

71.
Подання клопотання про розгляд 
справи за правилами спрощеного 
позовного провадження

Одночасно з поданням позовної заяви ст.  259  

72.
Вирішення питання про розгляд 
справи за правилами спрощеного 
позовного провадження

В ухвалі про відкриття провадження ч. 1, ч. 3 ст. 260  

73.
Розгляд заяви відповідача із 
запереченнями проти розгляду 
справи за правилами спрощеного 
позовного провадження

2 дні з дня надходження заяви до суду ч. 4 ст. 260  

74.
Подання відзиву на позовну заяву 
при спрощеному позовному 
провадженні

15 днів з дня вручення відповідачу ухвали про 
відкриття провадження у справі ч. 1 ст. 261  

75.
Подання позивачем відповіді 
на відзив, а відповідачем - 
заперечення при спрощеному 
позовному провадженні

Протягом строку, встановленого судом в ухвалі 
про відкриття провадження у справі ч. 2 ст. 261  

76.
Подання третіми особами 
пояснень щодо позову при 
спрощеному позовному 
провадженні

У строк, встановлений судом в ухвалі про 
відкриття провадження у справі ч. 3 ст. 261   
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77.

Надіслання копії судового 
рішення у повному обсязі 
за результатами письмового 
провадження або учасникам 
справи, які не були присутні в 
судому засіданні

10 днів з дня отримання відзиву ч. 3 ст. 261    

78. Подання заяви про ухвалення 
додаткового судового рішення

Не пізніше 30 днів із дня відкриття провадження у 
справі ч. 4 ст. 262    

79. Ухвалення додаткового судового 
рішення

Для відповідача: в строк подання відзиву
ч. 7 ст. 262  Для позивача: разом з позовом або не пізніше 5-ти 

днів із дня отримання відзиву

ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ЗВЕРНЕННЯМ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ 

80.
Подання заяви до суду органом 
доходів і зборів при здійснені 
ним визначених законом 
повноважень

Протягом 24 годин з моменту встановлення 
обставин, що зумовлюють звернення до суду ч. 2 ст. 283  

81.
Усунення недоліків поданої 
органом доходів і зборів заяви 
при здійснені ним визначених 
законом повноважень

Не більше ніж 24 години з моменту повідомлення 
заявника про необхідність  усунення недоліків абз. 1 ч. 3 ст. 283  

82.

Повторне звернення органу 
доходів і зборів до суду із заявою 
при здійснені ним визначених 
законом повноважень після 
її повернення та усунення 
недоліків 

Не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту 
встановлення обставин, що зумовлюють 
звернення до суду

абз. 3 ч. 3 ст. 283  

83.

Оскарження в апеляційному 
порядку ухвали про відмову в 
прийнятті заяви органу доходів 
і зборів при здійснені ним 
визначених законом повноважень

Протягом 24 годин з моменту постановлення 
ухвали ч. 6 ст. 283  

84.

Прийняття судом рішення по суті 
заявлених вимог у заяві органу 
доходів і зборів при здійснені 
ним визначених законом 
повноважень

Не пізніше 96 годин з моменту встановлення 
обставин, що зумовлюють звернення органу 
доходів і зборів до суду

ч. 7 ст. 283  

85.

Подання апеляційної скарги на 
судове рішення у справі щодо 
розгляду заяви органу доходів 
і зборів при здійснені ним 
визначених законом повноважень

Протягом 10 днів з дня проголошення рішення ч. 8 ст. 283  

86.

Розгляд судом апеляційної 
інстанції скарги на судове 
рішення у справі щодо розгляду 
заяви органу доходів і зборів 
при здійснені ним визначених 
законом повноважень

10 днів після закінчення строку на апеляційне 
оскарження ч. 10 ст. 284   

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

87.

Подання позовної заяви щодо 
оскарження рішень суб’єктів 
владних повноважень щодо 
притягнення до адміністративної 
відповідальності 

10 днів з дня ухвалення відповідного рішення 
(постанови), а щодо рішень (постанова) у справах 
про адміністративні правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху - 10 днів 
з дня вручення відповідного рішення (постанови)

ч. 2 ст. 286  

88.

Вирішення місцевими загальними 
судами як адміністративними 
справ з приводу рішень, дій 
чи бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень щодо 
притягнення до адміністративної 
відповідальності

10 днів з дня відкриття провадження у справі ч. 1 ст. 286  
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89.

Подання апеляційної скарги 
на рішення у справах з 
приводу рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень щодо 
притягнення до адміністративної 
відповідальності

Протягом 10 днів з дня проголошення рішення ч. 4 ст. 286  

90.

Розгляд апеляційної скарги 
на рішення у справах з 
приводу рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень щодо 
притягнення до адміністративної 
відповідальності

10 днів після закінчення строку апеляційного 
оскарження ч. 5 ст. 286  

ПРОВАДЖЕННЯ У ЗРАЗКОВІЙ СПРАВІ

91.
Вирішення Верховним Судом 
питання про відкриття 
провадження у зр азковій справі 

Протягом 10 днів з дня надходження до 
Верховного Суду матеріалів типових справ ч. 4 ст. 290  

92.
Публікація Верховним 
Судом ухвали про відкриття 
провадження у зразковій справі

Не пізніше ніж за 10 днів до дати судового 
засідання для розгляду зразкової справи ч. 7 ст. 290  

ІІ. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
(ЗАГАЛОМ ДЛЯ РІШЕНЬ: ВІД 60 ДО 75 ДНІВ; ДЛЯ УХВАЛ: ВІД 30 ДО 45 ДНІВ)

93. Подання апеляційної скарги на 
рішення суду

Протягом 30 днів з дня проголошення рішення 
або з дня складення повного судового рішення, 
якщо в судовому засіданні було оголошено лише 
його вступну та резолютивну частину

ч. 2 ст. 286  

94. Подання апеляційної скарги на 
ухвалу суду

Протягом 15 днів з дня проголошення ухвали або 
з дня складення повного тексту ухвали, якщо 
в судовому засіданні було оголошено лише її 
вступну та резолютивну частину

ч. 1 ст. 286  

95.

Поновлення пропущеного строку 
на апеляційне оскарження, якщо 
повне рішення або ухвала суду 
не були вручені у день його (її) 
проголошення або складення    

Для скарг на рішення суду: протягом 30 днів з дня 
вручення учаснику справи повного рішення суду

ч. 2 ст. 295  
Для скарг на ухвалу суду: протягом 15 днів з дня 
вручення учаснику справи ухвали суду

96. Реєстрація апеляційної скарги У день надходження апеляційної скарги до суду 
апеляційної інстанції ч. 1 ст. 298  

97. Передання апеляційної скарги 
судді-доповідачу

Не пізніше наступного дня за днем надходження 
апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції ч. 1 ст. 298  

98.
Вирішення питання про 
залишення апеляційної скарги 
без руху 

Протягом 5 днів з дня надходження апеляційної 
скарги до суду апеляційної інстанції ч. 5 ст. 298  

99. Вирішення питання про 
повернення апеляційної скарги

Протягом 5 днів з дня надходження апеляційної 
скарги до суду апеляційної інстанції або з дня 
закінчення строку на усунення недоліків

ч. 5 ст. 298  

100.
Звернення до суду з заявою про 
поновлення строку звернення з 
апеляційною скаргою, яка була 
залишена без руху

Протягом 10 днів з дня вручення особі ухвали про 
залишення апеляційної скарги без руху ч. 3 ст. 298  

101.

Відмова прокурору, суб’єкту 
владних повноважень у відкритті 
апеляційного провадження 
незалежно від поважності причин 
пропуску строку на апеляційне 
оскарження 

Якщо апеляційна скарга подана після спливу 
1 року з дня складення повного тексу судового 
рішення, крім випадків подання апеляційної 
скарги суб’єктом владних повноважень у справі 
про розгляд якої він не був повідомлений або до 
участі в якій не був залучений, якщо суд ухвалив 
рішення про його права та (або) обов’язки

ч. 2 ст. 299  
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102.
Вирішення судом апеляційної 
інстанції питання про відмову 
у відкритті апеляційного 
провадження

Протягом 5 днів після надходження апеляційної 
скарги або з дня закінчення строку на усунення 
недоліків

ч. 3 ст. 299  

103.
Вирішення судом апеляційної 
інстанції питання про відкриття 
апеляційного провадження у 
справі

Не пізніше 5 днів з дня надходження апеляційної 
скарги або заяви про усунення недоліків ч. 2 ст. 300  

104.
Приєднання до апеляційної 
скарги шляхом підтримання її 
вимог

У будь-який час до початку апеляційного розгляду ч. 1 ст. 302  

105. Відкликання апеляційної скарги 
особою, яка її подала

До постановлення ухвали про відкриття 
апеляційного провадження ч. 3 ст. 303  

106.

Відмова від апеляційної скарги 
повністю або частково / 
визнання апеляційної скарги 
обґрунтованою в повному обсязі 
чи в певній частині

До закінчення апеляційного провадження ч. 5 ст. 303  

107. Подання учасниками справи 
відзиву на апеляційну скаргу

Строк встановлюється судом апеляційної інстанції 
в ухвалі про відкриття апеляційного провадження ч. 1 ст. 304  

108. Розгляд апеляційної скарги

На рішення суду першої інстанції: 60 днів або до 
75 днів (за клопотанням сторони та з урахуванням 
особливостей розгляду) з дня постановлення 
ухвали про відкриття апеляційного провадження 

ст. 309   
На ухвалу суду першої інстанції: 30 днів або до 
45 днів (за клопотанням сторони та з урахуванням 
особливостей розгляду) з дня постановлення 
ухвали про відкриття апеляційного провадження

109.
Відмова позивача від позову 
або примирення сторін під час 
апеляційного провадження

У будь-який час до закінчення апеляційного 
провадження ч. 1 ст. 314   

110.
Набрання законної сили 
постановою суду апеляційної 
інстанції

З дати прийняття постанови ч. 1 ст. 325  

111. Набрання законної сили ухвалою 
суду апеляційної інстанції

Проголошена в судовому засіданні: з моменту 
проголошення ухвали

ч. 2 ст. 325  
Постановлена поза межами судового засідання або 
в судовому засіданні в разі неявки всіх учасників 
справи, під час розгляду справи в письмовому 
провадженні: з моменту підписання ухвали суддею 
(суддями)

112.
Повернення матеріалів справи 
до суду першої інстанції після 
закінчення апеляційного 
провадження

Протягом 5 днів з дня вручення постанови (ухвали) 
учасникам справи ст. 326  

ІІІ. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
(ЗАГАЛОМ ДЛЯ РІШЕНЬ ТА ПОСТАНОВ СУДІВ: 60 ДНІВ; ДЛЯ УХВАЛ: 30 ДНІВ)

113. Подання касаційної скарги на 
судове рішення

Протягом 30 днів з дня проголошення рішення 
або з дня складення повного судового рішення, 
якщо в судовому засіданні було оголошено лише 
його вступну та резолютивну частину або справу 
було розглянуто без повідомлення (виклику) 
учасників справи

ч. 1 ст. 329  

114.

Поновлення пропущеного 
строку на касаційне оскарження, 
якщо повне рішення суду не 
було вручене учаснику справи 
у день його проголошення або 
складення    

Протягом 30 днів з дня вручення учаснику справи 
рішення суду ч. 2 ст. 329  
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115. Реєстрація касаційної скарги в 
суді касаційної інстанції

В день надходження касаційної скарги до суду 
касаційної інстанції ч. 1 ст. 332  

116. Передання касаційної скарги 
судді-доповідачу

Не пізніше наступного дня за днем надходження 
касаційної скарги до суду касаційної інстанції ч. 1 ст. 332  

117.
Подання заяви про поновлення 
строків звернення з касаційною 
скаргою

Протягом 10 днів з дня вручення особі ухвали про 
залишення касаційної скарги без руху ч. 3 ст. 332  

118.
Вирішення суддею-доповідачем 
питання про залишення 
касаційної скарги без руху

Протягом 10 днів з дня надходження касаційної 
скарги до суду касаційної інстанції ч. 6 ст. 332  

119.
Вирішення суддею-доповідачем 
питання про повернення 
касаційної скарги

Протягом 10 днів з дня надходження касаційної 
скарги до суду касаційної інстанції або з дня 
закінчення строку на усунення недоліків касаційної 
скарги

ч. 6 ст. 332  

120.

Відмова прокурору, суб’єкту 
владних повноважень у відкритті 
касаційного провадження 
незалежно від поважності причин 
пропуску строку на касаційне 
оскарження 

Якщо касаційна скарга подана після спливу 
1 року з дня складення повного тексу судового 
рішення, крім випадків подання апеляційної скарги 
суб’єктом владних повноважень у справі про 
розгляд якої він не був повідомлений або до участі 
в якій не був залучений, якщо суд ухвалив рішення 
про його права та (або) обов’язки

ч. 5 ст. 333  

121.
Вирішення судом касаційної 
інстанції питання про відмову 
у відкритті касаційного 
провадження

Протягом 10 днів з дня надходження касаційної 
скарги або з дня закінчення строку на усунення 
недоліків касаційної скарги

ч. 6 ст. 333  

122.
Вирішення судом касаційної 
інстанції питання про відкриття 
касаційного провадження

Не пізніше 10 днів з дня надходження касаційної 
скарги або з дня надходження заяви про усунення 
недоліків

ч. 2 ст. 334  

123.
Приєднання  до касаційної 
скарги, шляхом підтримання її 
вимог

У будь-який час до початку касаційного розгляду ч. 1 ст. 336  

124. Доповнення чи зміна касаційної 
скарги Протягом строку на касаційне оскарження ч. 1 ст. 337  

125. Відкликання касаційної скарги 
особою, яка її подала

До постановлення ухвали про відкриття 
касаційного провадження ч. 3 ст. 337  

126. Відмова від касаційної скарги 
особою, яка її подала До закінчення касаційного провадження ч. 5 ст. 337  

127. Подання відзиву на касаційну 
скаргу

Строк встановлюється судом касаційної інстанції 
в ухвалі про відкриття касаційного провадження ч. 1 ст. 338  

128. Розгляд касаційної скарги

На рішення та постанови судів: протягом 60 днів 
з дня постановлення ухвали про відкриття 
касаційного провадження у справі 

ст. 342  

На ухвали судів: протягом 30 днів з дня 
постановлення ухвали про відкриття касаційного 
провадження у справі

129.
Проведення попереднього 
розгляду справи в суді касаційної 
інстанції

Протягом 5 днів після складення доповіді суддею-
доповідачем ч. 1 ст. 343  

130. Відмова позивача від позову або 
примирення сторін

У будь-який час до закінчення касаційного 
розгляду ч. 1 ст. 348  

131.
Набрання законної сили 
постановою суду касаційної 
інстанції

З дати прийняття постанови ч. 1 ст. 359  

132. Набрання законної сили ухвалою 
суду касаційної інстанції

Проголошена в судовому засіданні:
з моменту проголошення ухвали ч. 2 ст. 359  

133.
Повернення матеріалів справи 
до суду першої інстанції 
після закінчення касаційного 
провадження

Протягом 10 днів з дня вручення постанови 
(ухвали) учасникам справи ст. 360  
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ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ АБО ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ
(ЗАГАЛОМ 30 ДНІВ)

134.
Подання зави про перегляд 
судового рішення за 
нововиявленими або 
виключними обставинами

З підстави, що є істотні для справи обставини, що 
не були встановлені судом та не були і не могли 
бути відомі особі, яка звертається із заявою, на 
час розгляду справи: протягом 30 днів з дня, коли 
особа дізналася або повинна була дізнатися про 
існування таких обставин, але не пізніше 3 років з 
дня набрання судовим рішенням законної сили

ч. 2, ч. 5 ст. 361; 
ст. 363   

З підстави встановлення вироком суду 
або ухвалою про закриття кримінального 
провадження та звільнення особи від 
кримінальної відповідальності, що набрали 
законної сили, завідомо неправдивих показань 
свідка, завідомо неправильного висновку 
експерта, завідомо неправильного перекладу, 
фальшивості письмових, речових чи електронних 
доказів, що потягли за собою ухвалення 
незаконного рішення у цій справі: протягом 
30 днів з дня, коли вирок (ухвала) у 
кримінальному провадженні набрав (набрала) 
законної сили, але не пізніше 10 років з дня 
набрання судовим рішенням законної сили

З підстави скасування судового рішення, яке 
стало підставою для ухвалення судового рішення, 
яке підлягає перегляду: протягом 30 днів з дня 
набрання законної сили судовим рішенням, яким 
скасовано судове рішення, що стало підставою 
для ухвалення судового рішення, яке підлягає 
перегляду, але не пізніше 10 років з дня набрання 
судовим рішенням законної сили

З підстави встановлення Конституційним Судом 
України неконституційності (конституційності) 
закону, іншого правового акта чи їх окремого 
положення, застосованого (не застосованого) 
судом при вирішенні справи, якщо рішення 
суду ще не виконане: протягом 30 днів з дня 
офіційного оприлюднення відповідного рішення 
Конституційного Суду України, але не пізніше 
10 років з дня набрання судовим рішенням 
законної сили

З підстави встановлення вироком суду, що набрав 
законної сили, вини судді у вчиненні злочину, 
внаслідок якого було ухвалено судове рішення:
протягом 30 днів з дня, коли вирок у 
кримінальному провадженні набрав законної 
сили, але не пізніше 10 років з дня набрання 
судовим рішенням законної сили

З підстави встановлення міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої визнана Україною, 
порушення Україною міжнародних зобов’язань 
при вирішенні цієї справи судом: протягом 
30 днів з дня, коли особа дізналася або повинна 
була дізнатися про набуття цим рішенням статусу 
остаточного, але не пізніше 10 років з дня 
набрання судовим рішенням законної сили

135.
Вирішення суддею-доповідачем 
питання про відкриття 
провадження за нововиявленими 
або виключними обставинами

Протягом 5 днів з дня після надходження заяви до 
адміністративного суду ч. 2 ст. 366  

136.

Постановлення ухвали про 
витребування копії рішення 
міжнародної судової установи, 
юрисдикція якої визнана 
Україною, за клопотанням особи

Невідкладно після відкриття провадження у 
справі за нововиявленими або виключними 
обставинами

ч. 7 ст. 366  
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137.
Відмова від заяви про 
перегляд судового рішення 
за нововиявленими або 
виключними обставинами

До початку розгляду справи у судовому засіданні ч. 1 ст. 367  

138.
Розгляд заяви про перегляд 
судового рішення за 
нововиявленими або 
виключними обставинами

Протягом 30 днів з дня відкриття провадження за 
нововиявленими або виключними обставинами ч. 1 ст. 368  

ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ

139.
Вирішення Верховним Судом 
питання про відкриття 
провадження у зр азковій справі 

Протягом 10 днів з дня надходження до 
Верховного Суду матеріалів типових справ ч. 4 ст. 290  

140.
Публікація Верховним 
Судом ухвали про відкриття 
провадження у зразковій справі

Не пізніше ніж за 10 днів до дати судового 
засідання для розгляду зразкової справи ч. 7 ст. 290  

141. Надіслання стягувану  
виконавчого документа

Протягом 5 днів після набрання судовим 
рішенням законної сили ч. 4 ст. 373  

142.

Внесення ухвали до Єдиного 
державного реєстру виконавчих 
документів в разі вирішення 
судом питань, перелічених в ч. 7 
ст. 373   

Не пізніше 2 днів з дня постановлення ухвали ч. 7 ст. 373  

143.

Розгляд заяви про виправлення 
помилки у виконавчому 
документі або про визнання 
виконавчого документа таким, 
що не підлягає виконанню

10 днів з дня надходження заяви до суду абз. 1 ч. 3 ст. 374  

144.

Внесення ухвали про 
виправлення помилки у 
виконавчому документі або про 
визнання виконавчого документа 
таким, що не підлягає виконанню 
до Єдиного державного реєстру 
виконавчих документів

Не пізніше наступного дня з дня постановлення 
ухвали абз. 2 ч. 3 ст. 374  

145.
Розгляд заяви про поновлення 
пропущеного строку 
пред’явлення виконавчого листа 
до виконання

10 днів з дня надходження заяви до суду ч. 3 ст. 376  

146.
Передання державним 
виконавцем до суду заяви про 
примирення

Не пізніше 3 днів з дня отримання заяви ч. 1 ст. 377  

147.
Розгляд судом заяви про 
примирення або заяви стягувача 
про відмову від примусового 
виконання

10 днів з дня надходження заяви до суду ч. 2 ст. 377  

148.

Розгляд судом заяви про 
встановлення або змін способу 
або порядку виконання, 
відстрочення чи розстрочення 
судового рішення

10 днів з дня надходження заяви до суду ч. 2 ст. 378  

149. Відстрочення чи розстрочення 
виконання судового рішення

Не може перевищувати 1 року з дня ухвалення 
рішення, ухвали, постанови ч. 5 ст. 378  

150.
Розгляд судом питання про 
заміну сторони виконавчого 
провадження

10 днів з дня надходження до суду відповідної 
заяви або подання ч. 2 ст. 379  

151. Подання заяви про поворот 
виконання

Протягом 1 року з дня ухвалення рішення 
суду апеляційної чи касаційної інстанції або з 
дня ухвалення рішення при новому розгляді 
справи за результатами перегляду рішення за 
нововиявленими або виключними обставинами

ч. 8 ст. 380  
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152. Розгляд судом заяви про поворот 
виконання 20 днів з дня надходження заяви до суду ч. 9 ст. 380  

153.

Подання заяви про визнання 
протиправними рішень, дій 
чи бездіяльності, вчинених 
суб’єктом владних повноважень 
- відповідачем на виконання 
рішення суду, або порушення 
прав позивача, підтверджених 
таким рішенням суду

Протягом 10 днів з дня, коли позивач дізнався 
або повинен був дізнатися про порушення своїх 
прав, свобод чи інтересів, але не пізніше дня 
завершення строку пред’явлення до виконання 
виконавчого листа, виданого за відповідним 
рішенням суду

ч. 4 ст. 383  

154.

Розгляд судом заяви про 
визнання протиправними рішень, 
дій чи бездіяльності, вчинених 
суб’єктом владних повноважень 
- відповідачем на виконання 
рішення суду, або порушення 
прав позивача, підтверджених 
таким рішенням суду

10 днів з дня отримання заяви судом ч. 5 ст. 383  

ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

155.
Подання заяви про відновлення 
втраченого судового 
провадження

Незалежно від строку зберігання судового 
провадження, але до закінчення строку 
пред’явлення виконавчого документа до 
виконання

ч. 4, ч. 5 ст. 387    

sk.ua
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