
Як необхідно діяти, якщо Ви отримали копію позовної заяви до 
Господарського суду про стягнення з ЖБК, ОСББ заборгованості, про 
спонукання до укладення договору, ін.

1.  Необхідно  отримати  в  інформаційно-довідковій  службі  Господарського  суду  інформацію  про 
прийняття (неприйняття) позовної заяви до розгляду, час судового розгляду, зміст ухвали судді, у 
якій зазначаються дії, обов‘язкові до виконання сторонами у визначені суддею строки.

Невиконання ухвали судді тягне за собою матеріальну відповідальність до 1700 грн.

В судове засідання необхідно з‘явитись із документом, що посвідчує Вашу особу, та повноваження 
на представництво інтересів ЖБК, ОСББ (паспорт та копія протоколу про обрання, посвідченого 
печаткою), або направити представника з відповідною довіреністю.

Якщо Ви заперечуєте проти позову,  Вам необхідно надати докази заперечень,  які  долучити до 
відзиву на позовну заяву-заперечення. Копія кожного документу, що Ви подаєте суду, повинна бути 
завірена підписом із  печаткою,  з  застереженням  “про вірність копії”,  зазначенням дати та імені 
уповноваженої особи.

Рішення суд може оголосити в повному обсязі, а може тільки вступну та резолютивну частину (за 
Вашою згодою). У другому випадку повний текст рішення суд повинен скласти і підписати протягом 
5 днів. Вам слід у зазначений термін звернутися до суду та отримати повне рішення особисто, 
оскільки,  строк оскарження починається з дня підписання суддею повного тексту рішення (дата 
зазначається під підписом судді).  У Вас є 10 днів на оскарження рішення суду до відповідного 
апеляційного господарського суду через Господарський суд міста ХХХХ.

Протягом цих  10  днів  Ви  сплачуєте  державне  мито  на  рахунок,  про  який  можна  дізнатись  у 
канцелярії Господарського суду у розмірі 50% розміру держмита, що сплачувався позивачем при 
зверненні до суду. Складаєте апеляційну скаргу, її копію та копії всіх додатків до неї направляєте 
позивачу та третім особам цінним листом із описом вкладення, а квитанції із описом долучаєте до 
апеляційної  скарги,  як  доказ  направлення  сторонам  копії  апеляції.  За  наслідком  розгляду 
апеляційної  скарги апеляційний суд виносить постанову. В разі незгоди з постановою Ви маєте 
право оскаржити постанову до Вищого господарського суду України.

Строк оскарження постанови (ухвали) апеляційної інстанції – один місяць. Процедура оскарження в 
касаційному порядку аналогічна апеляційному, окрім оплати державного мита (у тому ж розмірі) на 
рахунок,  який  Ви  можете  взнати  в  канцелярії  Вищого  господарського  суду  України.  Касаційна 
скарга подається через місцевий Господарський суд, але може бути подана і через Апеляційний 
господарський суд якщо справа знаходиться в ньому.

Якщо  Ви  представляєте  інтереси  в  суді  самостійно,  Вам  необхідно  знати  такі  норми 
Господарського процесуального кодексу України:

Стаття 22. Права та обов‘язки сторін

Сторони користуються рівними процесуальними правами.

Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії,  
брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів,  
заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої  
доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти  
клопотань  і  доводів  інших  учасників  судового  процесу,  оскаржувати  судові  рішення  
господарського суду в установленому цим Кодексом порядку, а також користуватися іншими 
процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

Сторони  зобов‘язані  добросовісно  користуватися  належними  їм  процесуальними  правами,  
виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати  
заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Позивач  вправі  до  прийняття  рішення  по  справі  змінити  підставу  або  предмет  позову,  
збільшити  розмір  позовних  вимог  за  умови  дотримання  встановленого  порядку  досудового  

Підготовлено Інститутом місцевого розвитку (www  .  mdi  .  org  .  ua  ) 1

http://www.mdi.org.ua/


врегулювання  спору  у  випадках,  передбачених  статтею  5  цього  Кодексу  в  цій  частині,  
відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог.

Відповідач має право визнати позов повністю або частково.

Господарський суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання  
позову  відповідачем,  якщо  ці  дії  суперечать  законодавству  або  порушують  будь-чиї  права  і  
охоронювані законом інтереси.

Стаття  24.  Залучення  до  участі  у  справі  іншого  відповідача.  Заміна  неналежного 
відповідача 

Господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити 
за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.
Господарський суд, встановивши до прийняття рішення, що позов подано не до тієї особи, яка  
повинна відповідати за позовом, може за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі,  
допустити заміну первісного відповідача належним відповідачем.

Про  залучення  іншого  відповідача  чи  заміну  неналежного  відповідача  виноситься  ухвала,  і  
розгляд справи починається заново.

Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб 

Справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, що діють у межах повноважень,  
наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника.

Керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством 
або установчими документами, подають господарському суду документи, що посвідчують їх 
посадове становище.

Представниками  юридичних  осіб  можуть  бути  також  інші  особи,  повноваження  яких 
підтверджуються  довіреністю  від  імені  підприємства,  організації.  Довіреність  видається  за  
підписом  керівника  або  іншої  уповноваженої  ним  особи  та  посвідчується  печаткою  
підприємства, організації.

Повноваження  сторони  або  третьої  особи  від  імені  юридичної  особи  може  здійснювати  її  
відособлений підрозділ, якщо таке право йому надано установчими або іншими документами.

Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді особисто або через представників,  
повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.

Стаття 44. Склад судових витрат

Судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення 
судової  експертизи,  призначеної  господарським  судом,  витрат,  пов‘язаних  з  оглядом  та 
дослідженням речових  доказів  у  місці  їх  знаходження,  оплати  послуг  перекладача,  адвоката,  
витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов‘язаних 
з розглядом справи.

Стаття 45. Державне мито

Позовні  заяви,  заяви  про  вжиття  запобіжних  заходів  і  заяви  про  оскарження  рішень,  ухвал,  
постанов  господарського  суду  оплачуються  державним  митом,  крім  випадків,  встановлених 
законодавством.

Стаття 46. Сплата державного мита

Державне мито сплачується чи стягується в доход державного бюджету України в порядку і  
розмірі, встановлених законодавством України.

В разі збільшення розміру позовних вимог недоплачена сума державного мита доплачується чи  
стягується згідно з новою ціною позову.
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До заяви про збільшення розміру позовних вимог додається документ, що підтверджує сплату  
державного мита у встановленому порядку і розмірі, за винятком випадків звільнення від сплати  
цього мита, відстрочки або розстрочки його сплати.

Стаття 47. Повернення державного мита

Державне мито підлягає поверненню у випадках і в порядку, встановлених законодавством.

В  рішенні,  ухвалі,  постанові  чи  довідці  господарського  суду  зазначаються  обставини,  що  є  
підставою для повного або часткового повернення державного мита.

Стаття  47-1.  Визначення  розміру  витрат  на  інформаційно-технічне  забезпечення 
судового процесу

Розмір  витрат  на  інформаційно-технічне  забезпечення  судового  процесу  визначається  
Кабінетом Міністрів України за поданням Вищого господарського суду України.

Стаття 59. Відзив на позовну заяву

Відповідач має право після одержання ухвали про порушення справи надіслати:

1) господарському суду - відзив на позовну заяву і всі документи, що підтверджують заперечення 
проти позову;

2) позивачу, іншим відповідачам, а також прокурору, який бере участь в судовому процесі, - копію  
відзиву.

Відзив підписується повноважною особою відповідача або його представником.

Відзив повинен містити: найменування позивача і номер справи; мотиви повного або часткового  
відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство, а також докази, що обґрунтовують 
відхилення позовної вимоги; перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву (у  
тому  числі  про  надіслання  копій  відзиву  і  доданих  до  нього  документів  позивачеві,  іншим  
відповідачам, прокурору).

До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ,  
що підтверджує повноваження представника відповідача.

Стаття 60. Подання зустрічного позову

Відповідач має право до прийняття рішення зі спору подати до позивача зустрічний позов для 
спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов повинен бути взаємно пов‘язаний з 
первісним.

Подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позовів.

Стаття 69. Строк вирішення спору

Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання  
позовної заяви.

Спір  про  стягнення  заборгованості  за  опротестованим  векселем  має  бути  вирішено 
господарським судом у строк не більше одного місяця від дня одержання позовної заяви.

У виняткових випадках голова господарського суду чи заступник голови господарського суду  
має право продовжити строк вирішення спору, але не більш як на один місяць.

За клопотанням обох сторін чи клопотанням однієї сторони, погодженим з другою стороною, 
спір  може  бути  вирішено  у  більш  тривалий  строк,  ніж  встановлено  частиною  першою  цієї  
статті. 

Про продовження строку вирішення спору виноситься ухвала.

Підготовлено Інститутом місцевого розвитку (www  .  mdi  .  org  .  ua  ) 3

http://www.mdi.org.ua/


Стаття 74. Порядок ведення засідання

Порядок ведення засідання визначається суддею, а в разі  розгляду  справи трьома суддями - 
суддею, головуючим у засіданні.

Суддя оголошує склад господарського суду, роз‘яснює учасникам судового процесу їх права та 
обов‘язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.

У  засіданні  заслуховуються  представники  позивача  і  відповідача  та  інші  особи,  які  беруть  
участь у засіданні.

Стаття 75.  Вирішення  спору  при  неподанні  відзиву  на  позовну заяву  і  витребуваних 
господарським судом матеріалів

Якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу  
може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Стаття 77. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні

Господарський  суд  відкладає  в  межах  строків,  встановлених  статтею  69  цього  Кодексу,  
розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими 
обставинами, зокрема, є:

1) нез‘явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу;

2) неподання витребуваних доказів;

3) необхідність витребування нових доказів;

4) залучення до участі в справі іншого відповідача, заміна неналежного відповідача;

5) необхідність заміни відведеного судді, судового експерта.

Про відкладення розгляду справи виноситься ухвала, в якій вказуються час і місце проведення  
наступного засідання.

Суддя має право оголосити перерву в засіданні в межах встановленого строку вирішення спору  
з наступною вказівкою про це в рішенні або ухвалі.

Стаття 78.  Відмова позивача від позову,  визнання позову відповідачем,  мирова угода 
сторін

Відмова  позивача  від  позову,  визнання  позову  відповідачем  і  умови  мирової  угоди  сторін 
викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. 
Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами.

До  прийняття  відмови  позивача  від  позову  або  до  затвердження  мирової  угоди  сторін  
господарський суд роз‘яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є 
повноваження на вчинення цих дій у представників сторін.
Мирова угода може стосуватися лише прав і обов‘язків сторін щодо предмету позову.

Про  прийняття  відмови  позивача  від  позову  або  про  затвердження  мирової  угоди  сторін  
господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.

У разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову  
за  умови,  що  дії  відповідача  не  суперечать  законодавству  або  не  порушують  прав  і  
охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Стаття 79. Зупинення провадження у справі та його поновлення

Господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до  
вирішення пов‘язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.
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Господарський  суд  має  право  зупинити  провадження  у  справі  за  клопотанням  сторони,  
прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках:

1) призначення господарським судом судової експертизи;

2) надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів;

3) заміни однієї з сторін її правонаступником внаслідок реорганізації підприємства, організації.

Господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його 
зупинення.

Про зупинення провадження у справі та його поновлення виноситься ухвала.

Ухвалу про зупинення провадження може бути оскаржено.

Стаття 80. Припинення провадження у справі

Господарський суд припиняє провадження у справі, якщо:

1) спір не підлягає вирішенню в господарських судах України;
1-1) відсутній предмет спору;

2) є рішення господарського суду або іншого органу,  який в межах своєї  компетенції  вирішив  
господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;

3) позивач відмовився від позову і відмову прийнято господарським судом;

4) сторони уклали угоду про передачу даного спору на вирішення третейського суду;

5) підприємство чи організацію, які є сторонами, ліквідовано;

6) сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

У випадках  припинення  провадження  у  справі  повторне звернення  до  господарського  суду  зі  
спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

Про припинення провадження у справі виноситься ухвала, в якій мають бути вирішені питання  
про  розподіл  між  сторонами  господарських  витрат,  про  повернення  державного  мита  з  
бюджету, а також можуть бути розв‘язані  питання про стягнення штрафів, передбачених у 
пунктах 4 і 5 частини другої статті 83 цього Кодексу.

Ухвалу про припинення провадження у справі може бути оскаржено.

Стаття 81. Залишення позову без розгляду

Господарський суд залишає позов без розгляду, якщо:

1)  позовну  заяву  підписано  особою,  яка  не  має  права  підписувати  її,  або  особою,  посадове  
становище якої не вказано;

2) у провадженні господарського суду або іншого органу, який діє в межах своєї компетенції, є  
справа з господарського спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав; 

3) позивач не звертався до установи банку за одержанням з відповідача заборгованості, коли 
вона відповідно до законодавства мала бути одержана через банк;

4) позивач без поважних причин не подав витребувані господарським судом матеріали, необхідні  
для вирішення спору, або представник позивача не з‘явився на виклик у засідання господарського  
суду і його нез‘явлення перешкоджає вирішенню спору;

5) громадянин відмовився від позову, який було подано у його інтересах прокурором.
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Про залишення позову без розгляду виноситься ухвала, в якій можуть бути вирішені питання  
про  розподіл  між  сторонами  господарських  витрат,  про  повернення  державного  мита  з  
бюджету,  а  також  про  стягнення  штрафів,  передбачених  у  пунктах  4  і  5  частини  другої  
статті 83 цього Кодексу.

Ухвалу про залишення позову без розгляду може бути оскаржено.

Після усунення обставин, що зумовили залишення позову без розгляду, позивач має право знову  
звернутися з ним до господарського суду в загальному порядку.

Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили

Прийняте рішення оголошується суддею у судовому засіданні після закінчення розгляду справи. 
За згодою сторін суддя може оголосити тільки вступну та резолютивну частини рішення, про 
що зазначається у протоколі судового засідання. У такому разі повне рішення складається і  
підписується протягом п‘яти днів з дня оголошення його вступної та резолютивної частин.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня  
його  прийняття,  а  у  разі,  якщо  у  судовому  засіданні  було  оголошено  лише  вступну  та  
резолютивну  частини  рішення,  воно  набирає  законної  сили  після  закінчення  десятиденного  
строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

У разі  подання апеляційної  скарги або внесення апеляційного подання рішення, якщо його не  
скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією.

Стаття 86. Винесення ухвали та її зміст 

Якщо  господарський  спір  не  вирішується  по  суті  (відкладення  розгляду  справи,  зупинення,  
припинення  провадження  у  справі,  залишення позову  без  розгляду  тощо),  господарський  суд  
виносить ухвалу.

Ухвала господарського суду має містити:

1)  найменування  господарського  суду,  номер  справи  і  дату  винесення  ухвали,  найменування 
сторін, ціну позову, вимогу позивача, прізвища судді (суддів), представників сторін, прокурора,  
інших осіб, які брали участь у засіданні (із зазначенням їх посад);

2) стислий виклад суті спору або зміст питання, з якого виноситься ухвала;

3) мотиви винесення ухвали з посиланням на законодавство;

4) висновок з розглянутого питання;
5) вказівку на дії, що їх повинні вчинити сторони, інші підприємства, організації, державні та інші  
органи та їх посадові особи у строки, визначені господарським судом.

Стаття 87. Розсилання рішень та ухвал

Рішення та ухвали розсилаються сторонам, прокурору, який брав участь в судовому процесі,  
третім особам не пізніше п‘яти днів після їх прийняття або вручаються їм під розписку, якщо 
інше не передбачено цим Кодексом.

Стаття 88. Додаткове рішення, ухвала

Господарський  суд  має  право  за  заявою  сторони,  прокурора,  який  брав  участь  в  судовому  
процесі, або за своєю ініціативою прийняти додаткове рішення, ухвалу, якщо:

1) з якоїсь позовної вимоги, яку було розглянуто в засіданні господарського суду, не прийнято  
рішення;

2) не вирішено питання про розподіл  господарських витрат або про повернення державного  
мита з бюджету.

Додаткове рішення, ухвала можуть бути оскаржені в установленому порядку.
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Стаття 89. Роз‘яснення і виправлення рішення, ухвали

Суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз‘яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при 
цьому їх змісту, а також за заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в  
рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення.

Про роз‘яснення рішення, ухвали, а також про виправлення описок чи арифметичних помилок  
виноситься ухвала.

Стаття 90. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду

Господарський  суд,  виявивши при  вирішенні  господарського  спору  порушення  законності  або 
недоліки  в  діяльності  підприємства,  установи,  організації,  державного  чи  іншого  органу,  
виносить окрему ухвалу.

Окрема ухвала надсилається відповідним підприємствам, установам, організаціям, державним 
та іншим органам, посадовим особам, які  несуть відповідальність за ухилення від виконання  
вказівок, що містяться в окремій ухвалі, в порядку та розмірі, передбачених частиною першою  
статті 119 цього Кодексу.

Окрему ухвалу може бути оскаржено в установленому цим Кодексом порядку.

Якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників  
підприємств  та  організацій  порушення  законності,  що  містять  ознаки  дії,  переслідуваної  у  
кримінальному  порядку,  господарський  суд  надсилає  про  цей  факт  повідомлення  органам  
внутрішніх справ чи прокуратури.

Розділ XII
Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

Стаття 91. Право апеляційного оскарження

Сторони у справі мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор - апеляційне подання на 
рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили.

Апеляційна  скарга  або подання подається  через місцевий господарський суд,  який  розглянув 
справу.

Місцевий  господарський  суд  у  п‘ятиденний  строк  надсилає  одержану  апеляційну  скаргу  або 
подання разом зі справою відповідному апеляційному господарському суду.

Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції

Перегляд за апеляційною скаргою або поданням рішення місцевого господарського суду здійснює 
апеляційний господарський суд, повноваження якого поширюються на територію знаходження 
відповідного місцевого господарського суду.

Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання

Апеляційна  скарга подається,  а  апеляційне  подання вноситься,  протягом десяти днів  з  дня  
прийняття  рішення  місцевим  господарським  судом,  а  у  разі  якщо  у  судовому  засіданні  було  
оголошено  лише  вступну  та  резолютивну  частину  рішення  -  з  дня  підписання  рішення,  
оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Відновлення  пропущеного  строку  подання  апеляційної  скарги  (подання)  можливе  протягом  
трьох місяців з дня прийняття рішення місцевим господарським судом.

Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги (подання)

Апеляційна скарга (подання) подається (вноситься) у письмовій формі і повинна містити:

1) найменування апеляційного господарського суду, до якого подається скарга (подання);
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2) найменування місцевого господарського суду, який прийняв рішення, номер справи та дату 
прийняття рішення;

3)  вимоги особи,  яка  подає апеляційну  скаргу  (подання),  а  також підстави,  з  яких  порушено  
питання про перегляд рішення, з посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або 
подані додатково;

4) перелік документів, доданих до скарги (подання).

Апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу або її представником.
До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій стороні у  
справі.

Стаття 95. Надсилання копії апеляційної скарги (подання) сторонам у справі

Особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншій стороні у справі копію цієї скарги і доданих до  
неї документів, які у сторони відсутні.

Прокурор,  який  вносить  апеляційне  подання,  надсилає  сторонам по  справі  його  копію  і  копії  
доданих до неї документів, які відсутні у справі.

Стаття 96. Відзив на апеляційну скаргу (подання)

Сторона у справі,  отримавши апеляційну скаргу (подання), має право надіслати відзив на неї  
апеляційній інстанції і особі, яка подала скаргу (подання).

Відсутність  відзиву  на  апеляційну  скаргу  (подання)  не  перешкоджає  перегляду  рішення  
місцевого господарського суду.

Стаття 97. Повернення апеляційної скарги (подання)

Апеляційна  скарга  (подання)  не  приймається  до  розгляду  і  повертається  апеляційним 
господарським судом, якщо:

1) апеляційна скарга (подання) підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою,  
посадове становище якої не зазначено;

2) до скарги (подання) не додано доказів надсилання її копії іншій стороні (сторонам);

3) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита у встановлених 
порядку і розмірі;

4)  скаргу  (подання)  подано  після  закінчення  строку,  встановленого  для  її  подання,  без 
клопотання про відновлення цього строку;
5)  до  винесення  ухвали  про  прийняття  скарги  (подання)  до  провадження  особа,  яка  подала  
скаргу, подала заяву про її відкликання.
Про повернення апеляційної скарги (подання) виноситься ухвала.

На ухвалу про повернення апеляційної скарги (подання) може бути подана касаційна скарга.

Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2 і 3 частини першої цієї статті, сторона у  
справі має право повторно подати апеляційну скаргу, а прокурор внести апеляційне подання у  
загальному порядку.

Стаття 98. Прийняття апеляційної скарги (подання)

Про прийняття апеляційної  скарги  (подання)  до  провадження  апеляційний  господарський  суд 
виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги (подання).

Ухвала надсилається сторонам та прокурору, який брав участь у розгляді справи або вступив у  
розгляд справи.
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Стаття 99. Порядок розгляду апеляційної скарги (подання)

В  апеляційній  інстанції  справи  переглядаються  за  правилами  розгляду  цих  справ  у  першій  
інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі.

Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку,  користується 
правами, наданими суду першої інстанції.

Стаття 100. Відмова від апеляційної скарги (подання)

Особа,  яка  подала апеляційну  скаргу  (подання),  має  право  відмовитися  від  неї  до  винесення 
постанови.

Апеляційний господарський суд має право не приймати відмову від скарги з підстав, визначених  
у частині шостій статті 22 цього Кодексу.

Про прийняття відмови від скарги (подання) апеляційний господарський суд виносить ухвалу,  
якщо рішення місцевого господарського суду не оскаржено іншою стороною.

Стаття 101. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції

У процесі  перегляду  справи апеляційний господарський суд за наявними у справі  і  додатково 
поданими доказами повторно розглядає  справу.  Додаткові  докази приймаються  судом,  якщо 
заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від  
нього.

Апеляційний господарський суд не зв‘язаний доводами апеляційної скарги (подання) і перевіряє 
законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

В апеляційній  інстанції  не приймаються і  не розглядаються вимоги,  що не були предметом  
розгляду в суді першої інстанції.

Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги (подання)

Апеляційна  скарга  (подання)  на  рішення  місцевого  господарського  суду  розглядається  у  
двомісячний  строк  з  дня  надходження  справи  разом  з  апеляційною  скаргою  (поданням)  в  
апеляційну інстанцію.

Стаття 105. Постанова апеляційної інстанції

За наслідками  розгляду  апеляційної  скарги  (подання)  апеляційний  господарський  суд  приймає 
постанову.
У постанові мають бути зазначені:

1)  найменування  апеляційного  господарського  суду,  який  розглянув  апеляційну  скаргу,  склад 
суду, номер справи і дата прийняття постанови;

2) найменування сторін і найменування особи, яка подала скаргу (подання);

3)  найменування  місцевого  господарського  суду,  рішення  якого  оскаржується,  номер  справи, 
дата прийняття рішення, прізвища судді (суддів);

4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду;

5) підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення;

6) доводи, викладені у відзиві на апеляційну скаргу (подання);

7)  обставини  справи,  встановлені  апеляційною  інстанцією,  доводи,  за  якими  апеляційна  
інстанція  відхиляє  ті  чи  інші  докази,  мотиви  застосування  законів  та  інших  нормативно-
правових актів;
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8)  у  разі  скасування  або  зміни  рішення  місцевого  господарського  суду  -  доводи,  за  якими 
апеляційна інстанція не погодилась з висновками суду першої інстанції;

9) висновки за результатами розгляду апеляційної скарги (подання);

10) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова надсилається сторонам у справі в п‘ятиденний строк з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Стаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду

Ухвали  місцевого  господарського  суду  можуть  бути  оскаржені  в  апеляційному  порядку  у  
випадках, передбачених цим Кодексом та Законом України “Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом”.

Апеляційні  скарги  на  ухвали  місцевого  господарського  суду  розглядаються  в  порядку,  
передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення місцевого господарського суду.

Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду можуть подавати сторони та інші 
учасники  судового  процесу,  зазначені  у  цьому  Кодексі  та  Законі  України  “Про  відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

У випадках скасування апеляційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або  
заяви про порушення справи про банкрутство,  про повернення позовної  заяви або заяви про 
порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у 
справі,  про  залишення  позову  без  розгляду  або  залишення  заяви  у  провадженні  справи  про 
банкрутство без розгляду справа передається на розгляд місцевого господарського суду.

Розділ XII-1
Перегляд судових рішень у касаційному порядку

Стаття 107. Право касаційного оскарження

Сторони  у  справі  мають  право  подати  касаційну  скаргу,  а  прокурор  касаційне  подання  на 
рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, та постанову апеляційного  
суду. Касаційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у  
справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їх прав і обов‘язків.

Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги (подання)

Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) до Вищого господарського суду України через  
місцевий чи апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову.

Місцевий або апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення або постанову,  
зобов‘язаний  надіслати  скаргу  (подання)  разом  зі  справою  до  Вищого  господарського  суду 
України у п‘ятиденний строк з дня її надходження.

Стаття 110. Строк подання касаційної скарги (подання)

Касаційна скарга (подання) може бути подана (внесена) протягом одного місяця з дня набрання 
рішенням  місцевого  господарського  суду  чи  постановою  апеляційного  господарського  суду 
законної сили.

Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги (подання)

Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) у письмовій формі і повинна містити:

1) найменування касаційної інстанції;
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2)  найменування  місцевого  або  апеляційного  господарського  суду,  судове  рішення  якого  
оскаржується, номер справи та дату прийняття рішення або постанови;

3) найменування особи, що подає скаргу (подання), та іншої сторони (сторін) у справі;

4) вимоги особи, що подала скаргу (подання), із зазначенням суті порушення або неправильного 
застосування норм матеріального чи процесуального права;

5) перелік доданих до скарги (подання) документів.
Не допускаються посилання у касаційній скарзі (поданні) на недоведеність обставин справи.

Касаційна скарга підписується особою, яка подала скаргу або її уповноваженим представником.

До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій стороні у  
справі.

Стаття 111-1. Надсилання касаційної скарги (подання) сторонам у справі

Особа,  яка  подала касаційну скаргу,  надсилає іншій стороні  у  справі  копії  касаційної  скарги  і  
доданих до неї документів, які у цієї сторони відсутні.

Прокурор, який вносить касаційне подання, надсилає сторонам у справі його копію і копії доданих  
до нього документів, які відсутні у справі.

Стаття 111-2. Відзив на касаційну скаргу (подання)

Сторона у справі,  отримавши касаційну скаргу (подання),  має право надіслати відзив  на неї  
касаційній інстанції і особі, що подала скаргу (подання).

Відсутність відзиву на касаційну скаргу (подання) не перешкоджає перегляду судового рішення,  
що оскаржується.

Стаття 111-3. Повернення касаційної скарги (подання)

Касаційна скарга (подання) не приймається до розгляду і повертається судом, якщо:

1) касаційна скарга (подання) підписана особою, яка не має права її  підписувати, або особою,  
посадове становище якої не зазначено;

2) скаргу (подання) надіслано інакше, ніж через місцевий або апеляційний господарський суд, що 
прийняв рішення або постанову;
3) до скарги (подання) не додано доказів надіслання її копії іншій стороні (сторонам) у справі;

4) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита у встановлених  
порядку і розмірі;

5)  скаргу  (подання)  подано  після  закінчення  строку,  встановленого  для  її  подання,  без 
клопотання або таке клопотання відхилено про відновлення цього строку;

6)  у  скарзі  (поданні)  не  зазначено  суті  порушення  або  неправильного  застосування  норм 
матеріального чи процесуального права;

7) до надіслання ухвали про прийняття скарги (подання) до провадження від особи, що подала  
скаргу (подання), надійшла заява про її відкликання.

Про повернення касаційної скарги (подання) виноситься ухвала.

Після  усунення  обставин,  зазначених  у  пунктах  1,  2,  3,  4  і  6  частини  першої  цієї  статті,  
сторона у справі  має право повторно подати касаційну скаргу, а прокурор внести касаційне  
подання в загальному порядку.
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Стаття 111-4. Прийняття касаційної скарги (подання)

Про  прийняття  касаційної  скарги  (подання)  до  провадження  суд  виносить  ухвалу,  в  якій  
повідомляється про час і місце розгляду скарги (подання).

Ухвала надсилається усім учасникам судового процесу.

Стаття 111-5. Порядок розгляду касаційної скарги (подання)

У  касаційній  інстанції  скарга  (подання)  розглядається  за  правилами  розгляду  справи  у  суді  
першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов‘язаних із встановленням обставин справи 
та їх доказуванням.

Касаційна  інстанція  використовує  процесуальні  права  суду  першої  інстанції  виключно  для  
перевірки  юридичної  оцінки  обставин  справи  та  повноти  їх  встановлення  у  рішенні  або  
постанові господарського суду.

Стаття 111-6. Відмова від касаційної скарги (подання)

Особа,  що  подала  касаційну  скаргу  (подання),  має  право  відмовитися  від  неї  до  винесення 
постанови касаційною інстанцією. 

Касаційна інстанція має право не прийняти відмову від скарги з підстав, зазначених у частині  
шостій статті 22 цього Кодексу.

Про прийняття відмови від скарги (подання) касаційна інстанція виносить ухвалу, якщо рішення  
або постанову господарського суду не оскаржено іншою стороною.

Стаття 111-7. Межі перегляду справи в касаційній інстанції

Переглядаючи  у  касаційному  порядку  судові  рішення,  касаційна  інстанція  на  підставі  
встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної  
інстанції норм матеріального і процесуального права.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не 
були встановлені  у  рішенні  або постанові  господарського суду чи відхилені  ним,  вирішувати 
питання  про  достовірність  того  чи  іншого  доказу,  про  перевагу  одних  доказів  над  іншими, 
збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

У  касаційній  інстанції  не  приймаються  і  не  розглядаються  вимоги,  що  не  були  предметом 
розгляду в суді першої інстанції.

Стаття 111-8. Строк розгляду касаційної скарги (подання)

Касаційна скарга (подання) розглядається у двомісячний строк з дня надходження справи разом 
із касаційною скаргою (поданням) до Вищого господарського суду України.

Стаття 111-13. Касаційні скарги на ухвали господарських судів

Ухвали місцевого або апеляційного господарського суду можуть бути оскаржені у касаційному 
порядку  у  випадках,  передбачених  цим  Кодексом  та  Законом  України  “Про  відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Касаційні  скарги  на  ухвали місцевого  або  апеляційного  господарських  судів  розглядаються  у  
порядку,  передбаченому  для  розгляду  касаційних  скарг  на  рішення  місцевого  господарського 
суду, постанови апеляційного господарського суду.

Касаційні  скарги на ухвали місцевого або апеляційного господарських судів можуть подавати 
сторони та інші учасники судового процесу, передбачені цим Кодексом та Законом України “Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

У випадках скасування касаційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або  
заяви  про порушення справи про  банкрутство  про  повернення позовної  заяви  або  заяви  про  
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порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у 
справі, про залишення позову без розгляду або про залишення без розгляду заяви у провадженні у  
справі  про  банкрутство,  справа  передається  на  розгляд  суду  першої  інстанції.  (Кодекс  
доповнено Розділом XII-1 згідно із Законом N 2539-III (2539-14 ) від 21.06.2001).

Стаття 111-14.  Право касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського 
суду України

Сторони  у  справі  та  Генеральний  прокурор  України  мають  право  оскаржити  у  касаційному 
порядку  постанову  Вищого  господарського  суду  України,  прийняту  за  наслідками  перегляду  
рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, чи постанови апеляційного  
господарського  суду,  а  також  ухвалу  Вищого  господарського  суду  України  про  повернення 
касаційної скарги (подання) до Верховного Суду України.

Розділ XIV
Виконання рішення, ухвали, постанови

Стаття 116. Наказ господарського суду і пред‘явлення його для виконання

Виконання рішення господарського суду провадиться на підставі виданого ним наказу, який є 
виконавчим документом. Наказ видається стягувачеві або надсилається йому після набрання  
судовим  рішенням  законної  сили.  Накази  про  стягнення  державного  мита  надсилаються  до  
місцевих органів державної податкової служби.

Накази видаються стягувачеві або надсилаються йому рекомендованим чи цінним листом.

У  разі  повного  або  часткового  задоволення  первісного  і  зустрічного  позовів  накази  про 
стягнення грошових сум видаються окремо по кожному позову.

Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів, або проти декількох відповідачів,  
або якщо виконання повинно бути проведено в різних місцях, видаються накази із зазначенням 
тієї частини судового рішення, яка підлягає виконанню за даним наказом.

Стаття 117. Оформлення наказу господарського суду, виправлення помилки в ньому та 
визнання наказу таким, що не підлягає виконанню

1. Наказ має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України 
“Про виконавче провадження” (606-14).
2.  Господарський суд,  який видав наказ,  може за заявою стягувача  або боржника виправити 
помилку, допущену при його оформленні або видачі,  чи визнати наказ таким, що не підлягає  
виконанню, та стягнути на користь боржника безпідставно одержане стягувачем за наказом.

3.  Господарський  суд  розглядає  заяву  в  десятиденний  строк  у  судовому  засіданні  з  
повідомленням стягувача та боржника і  виносить ухвалу.  Неявка стягувача і  боржника не є  
перешкодою для розгляду заяви. До розгляду заяви господарський суд має право своєю ухвалою 
зупинити стягнення за наказом, а також витребувати наказ. 

4. Господарський суд ухвалою вносить виправлення до наказу, а у разі якщо його було видано 
помилково  або  якщо  обов‘язок  боржника  відсутній  повністю  чи  частково  у  зв‘язку  з  його 
припиненням  добровільним  виконанням  боржником  чи  іншою  особою  або  з  інших  причин,  
господарський суд визнає наказ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково. Якщо 
стягнення  за  таким  наказом  уже  відбулося  повністю  або  частково,  господарський  суд  
одночасно на вимогу боржника стягує на його користь безпідставно одержане стягувачем за  
наказом.

5.  Ухвала господарського  суду  за  результатами розгляду  заяви  надсилається  стягувачеві  і  
боржнику  у  п‘ятиденний  строк  з  дня  її  винесення.  Ухвала  може  бути  оскаржена  у  порядку,  
встановленому цим Кодексом.

Стаття 118. Строк для пред‘явлення наказу до виконання

Виданий  стягувачеві  наказ  може  бути    пред'явлено   до  виконання  не  пізніше  трьох    років   з  дня   
прийняття    рішення  ,  ухвали,  постанови  або  закінчення  строку,  встановленого  у  разі    відстрочки   
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виконання судового рішення   або після винесення ухвали про поновлення пропущеного строку для   
пред'явлення наказу до виконання. У цей строк не зараховується час, на який виконання судового 
рішення було зупинено.

Стаття 121. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку 
виконання рішення, ухвали, постанови

При наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, за  
заявою сторони, державного виконавця, за поданням прокурора чи його заступника або за своєю  
ініціативою  господарський  суд,  який  видав  виконавчий  документ,  у  десятиденний  строк 
розглядає це питання у судовому засіданні з викликом сторін, прокурора чи його заступника і у  
виняткових  випадках,  залежно  від  обставин  справи,  може  відстрочити  або  розстрочити 
виконання рішення, ухвали, постанови, змінити спосіб та порядок їх виконання.

При  відстрочці  або  розстрочці  виконання  рішення,  ухвали,  постанови  господарський  суд  на  
загальних підставах може вжити заходів до забезпечення позову.

Про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали, постанови, зміну способу та порядку  
їх  виконання  виноситься  ухвала,  яка  може  бути  оскаржена  у  встановленому  порядку.  В 
необхідних випадках ухвала надсилається установі банку за місцезнаходженням боржника або 
державному виконавцю.

Мирова  угода,  укладена  сторонами  у  процесі  виконання  судового  рішення,  подається  на 
затвердження господарського суду, який прийняв відповідне судове рішення. Про затвердження  
мирової угоди господарський суд виносить ухвалу.

Стаття 121-1. Зупинення виконання судового рішення

Суд касаційної  інстанції  за заявою сторони чи поданням прокурора або за своєю ініціативою 
може  зупинити  виконання  оскарженого  рішення  господарського  суду  до  закінчення  його 
перегляду в порядку касації.

Про зупинення виконання судового рішення виноситься ухвала.

Після  закінчення перегляду  оскарженого  судового  рішення господарський суд може поновити 
виконання судового рішення, про що виноситься ухвала.

Стаття 121-2. Оскарження дій чи бездіяльності органів
Державної виконавчої служби

Скарги  на  дії  чи  бездіяльність  органів  Державної  виконавчої  служби щодо виконання  рішень,  
ухвал,  постанов  господарських  судів  можуть  бути  подані  стягувачем,  боржником  або 
прокурором протягом десяти днів з дня вчинення оскаржуваної дії, або з дня, коли зазначеним 
особам стало про неї відомо, або з дня, коли дія мала бути вчинена. 

Скарги на дії органів Державної виконавчої служби розглядаються господарським судом, про час і  
місце  якого  повідомляються  ухвалою  стягувач,  боржник  чи  прокурор  та  орган  виконання 
судових  рішень.  Неявка  боржника,  стягувача,  прокурора  чи  представника  органу  Державної  
виконавчої служби в судове засідання не є перешкодою для розгляду скарги.

За  результатами  розгляду  скарги  виноситься  ухвала,  яка  надсилається  стягувачеві,  
боржникові  та  органові  виконання  судових  рішень.  Ухвалу  може  бути  оскаржено  у 
встановленому цим Кодексом порядку.
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