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ПЕРЕДМОВА

Прийняття 03 жовтня 2017 року Закону України «Про внесення змін до Господар-
ського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» по-
ставило юридичну спільноту перед необхідністю оперативного вивчення в якомога 
коротші строки нового процесуального законодавства. 

Внесені зміни доволі суттєво зачепили порядок здійснення правосуддя в судах усіх 
інстанцій. При цьому сам процес судочинства став значно формалізованіший, ніж був 
до сьогодні. Зокрема, законодавець доволі серйозно віднісся до строків та термінів 
вчинення тих чи інших процесуальних дій. А їх порушення, в багатьох випадках,  при-
зводить до негативних наслідків, як для осіб, які беруть участь у справі, так і для само-
го суду.

Видання даного збірника має на меті декілька завдань. Перше з яких, це допомога 
при вивченні нового цивільного процесу. Так, практично кожна процесуальна дія, 
відповідно до нового закону, має свої терміни виконня. І за допомогою «строків», які 
проходять через весь новий цивільний процесуальний кодекс і у більшості випадків 
мають числове значення, можна вибудувати основу для вивчення самого процесу як 
такого. Мається на увазі, що конкретне число, саме по собі, спримається не як абстрак-
ція, яку важко зрозуміти, а як реальність за яку можна зачепитись і в подальшому 
відштовхуватись для запам’ятовування всього того матеріалу, яке має до нього від-
ношення. Наприклад, питання відводу (самовідводу): «Відвід повинен бути вмотиво-
ваним і заявленим протягом 10 днів з дня отримання учасником справи ухвали про 
відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або 
першого с/з, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного проваджен-
ня. Самовідвід може бути заявлений не пізніше початку підготовчого засідання або 
першого с/з якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. 
Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у ви-
няткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути 
відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше 2 днів із дня, коли заявник дізнався 
про таку підставу. Питання про відвід судді має бути розглянуто не пізніше 2 днів із 
дня надходження заяви про відвід судді. У випадку розгляду заяви про відвід суддею 
іншого суду, питання про відвід судді, має бути розглянуто не пізніше 10 днів із дня 
надходження заяви про відвід судді».

Тобто, знаючи усі строки та терміни, які стосуються питання відводу (самовідводу) 
у процесі, в подальшому уже набагато легше сприйняти і зрозуміти усі інші питання, 
які пов’язані з вказаним інститутом. 

По-друге, як уже зазначались, знаючи строки вчинення тієї чи іншої процесуальної 
дії, кожний учасник процесу, і сам суд, зможе вберегти себе від негативних наслідків 
їх порушення. А оскільки, новий ЦПК України уже введений в дію, то вказаний до-
відник буде незамінним для того, щоб «тримати руку на пульсі», оперативно та без-
помилково вирішувати процесуальні питання з якими особа стикається при розгляді 
цивільної справи в суді.



***
Як зазначено в анатоції, дане видання є другим, переробленим та доповненим,  

і у ньому враховано зміни, внесені до нового ЦПК Законом України «Про запобіган-
ня та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 (набрали чинності 07.01.2018) 
та Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення по-
рядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» від 07.12.2017 
(набирають чинності 15.03.2018).
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Склад суду. Відводи
Стаття  

(частина  
статті)

Строк  
(Термін) Значення

ч. 7  
ст. 33 
ЦПК

більше  
14 днів

Невирішені судові справи за вмотивованим роз-
порядженням керівника апарату, що додається до 
матеріалів справи, передаються для повторного 
розподілу справ виключно у разі, коли суддя (якщо 
справа розглядається одноособово) або суддя-до-
повідач із складу колегії суддів (якщо справа роз-
глядається колегіально) у передбачених законом 
випадках не може продовжувати розгляд справи 
більше 14 днів, що може перешкодити розгляду 
справи у строки, встановлені цим Кодексом.

ч. 10  
ст. 33 
ЦПК

понад  
5 робочих днів

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна 
система не застосовується для визначення судді 
(складу колегії суддів, якщо справа розглядається 
колегіально) для розгляду конкретної справи ви-
ключно у разі настання обставин, що об’єктивно 
унеможливили її функціонування та тривають по-
над 5 робочих днів

ч. 16  
ст. 33 
ЦПК

не пізніше  
наступного дня

Копія протоколу авторозподілу в електронній чи 
паперовій формі підписується уповноваженими 
особами апарату суду та видається (надсилається) 
заінтересованій особі не пізніше наступного дня 
після подання до суду відповідної заяви.

ч. 10  
ст. 34 
ЦПК

до початку  
розгляду справи

Якщо справа має розглядатися суддею одноособо-
во, але ЦПК передбачена можливість колегіально-
го розгляду такої справи, питання про призначен-
ня колегіального розгляду вирішується до початку 
розгляду справи суддею, який розглядає справу, за 
власною ініціативою або за клопотанням учасника 
справи, про що постановляється відповідна ухвала.

ч. 11  
ст. 34 
ЦПК

до початку  
розгляду справи

Питання про розгляд справи колегією у складі  
більше 3-х суддів вирішується колегією суддів до 
початку розгляду справи, з урахуванням категорії 
і складності справи, про що постановляється від-
повідна ухвала.
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Стаття  
(частина  
статті)

Строк  
(Термін) Значення

ч. 3  
ст. 39 
ЦПК

протягом 10 днів 
з дня отримання 
ухвали про від-

криття проваджен-
ня але не пізніше 
початку підготов-

чого засідання  
або першого с/з, 
якщо справа роз-
глядається в по-

рядку спрощеного 
позовного про-

вадження

Відвід повинен бути вмотивованим і заявленим 
протягом 10 днів з дня отримання учасником спра-
ви ухвали про відкриття провадження у справі, 
але не пізніше початку підготовчого засідання або 
першого с/з, якщо справа розглядається в порядку 
спрощеного позовного провадження.

не пізніше  
початку підготов-

чого засідання  
або першого с/з, 
якщо справа роз-
глядається в по-

рядку спрощеного 
позовного про-

вадження

Самовідвід може бути заявлений не пізніше по-
чатку підготовчого засідання або першого с/з якщо 
справа розглядається в порядку спрощеного позо-
вного провадження.

не пізніше  
2 днів

Після спливу вказаного строку заявляти відвід (са-
мовідвід) дозволяється лише у виняткових випад-
ках, коли про підставу відводу (самовідводу) за-
явнику не могло бути відомо до спливу вказаного 
строку, але не пізніше 2 днів із дня, коли заявник 
дізнався про таку підставу.

ч. 7  
ст. 40 
ЦПК

не пізніше  
2 днів

Питання про відвід судді має бути розглянуто не 
пізніше 2 днів із дня надходження заяви про відвід 
судді.

не пізніше  
10 днів

У випадку розгляду заяви про відвід суддею іншого 
суду, питання про відвід судді, має бути розглянуто 
не пізніше 10 днів із дня надходження заяви про 
відвід судді.
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Учасники справи
Стаття  

(частина  
статті)

Строк  
(Термін) Значення

п. 1  
ч. 2  

ст. 49 
ЦПК

на будь-якій стадії  
судового процесу

Позивач вправі відмовитися від позову 
(всіх або частини позовних вимог), від-
повідач має право визнати позов (всі або 
частину позовних вимог) на будь-якій 
стадії судового процесу.

п. 2  
ч. 2  

ст. 49 
ЦПК

до закінчення підготовчого 
засідання або до початку 
першого с/з, якщо справа 
розглядається в порядку 
спрощеного позовного  

провадження

Позивач вправі збільшити або зменши-
ти розмір позовних вимог до закінчення 
підготовчого засідання або до початку 
першого с/з, якщо справа розглядається 
в порядку спрощеного позовного прова-
дження

ч. 3  
ст. 49 
ЦПК

до закінчення підготовчого 
засідання або не пізніше 
ніж за 5 днів до початку 

першого с/з, якщо справа 
розглядається в порядку 
спрощеного позовного  

провадження

Позивач має право змінити предмет або 
підстави позову шляхом подання пись-
мової заяви.

ч. 4  
ст. 49 
ЦПК

(зі змінами, 
внесени-
ми ЗУ від 

07.12.2017, 
які наби
рають 

чинності 
15.03.2018)

після початку першого  
судового засідання

Зміна предмета або підстав позову при 
новому розгляді справи допускається 
в строки, встановлені частиною тре-
тьою цієї статті, лише у випадку, якщо 
це необхідно для захисту прав позивача 
у зв’язку із зміною фактичних обставин 
справи, що сталася після закінчення під-
готовчого засідання, або, якщо справа 
розглядалася за правилами спрощеного 
позовного провадження, – після початку 
першого судового засідання при первіс-
ному розгляді справи.

ч. 7  
ст. 49 
ЦПК

на будь-якій стадії  
судового процесу

Сторони можуть укласти мирову угоду 
на будь-якій стадії судового процесу.
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Стаття  
(частина  
статті)

Строк  
(Термін) Значення

ч. 1  
ст. 51 
ЦПК

до закінчення підготовчого 
засідання або до початку 
першого с/з, якщо справа 
розглядається в порядку 
спрощеного позовного  

провадження

Суд першої інстанції має право за кло-
потанням позивача залучити до участі 
у справі співвідповідача.

ч. 2  
ст. 51 
ЦПК

до закінчення підготовчого 
засідання або до початку 
першого с/з, якщо справа 
розглядається в порядку 
спрощеного позовного  

провадження

Якщо позов подано не до тієї особи, яка 
повинна відповідати за позовом, суд за 
клопотанням позивача замінює первісно-
го відповідача належним відповідачем, 
не закриваючи провадження у справі.

ч. 1  
ст. 52 
ЦПК

до закінчення підготовчого 
засідання або до початку 
першого с/з, якщо справа 
розглядається в порядку 

спрощеного позовного про-
вадження

Треті особи, які заявляють самостійні ви-
моги щодо предмета спору, можуть всту-
пити у справу, подавши позов до однієї 
або декількох сторін.

ч. 1  
ст. 53 
ЦПК

до закінчення підготовчого 
засідання або до початку 
першого с/з, якщо справа 
розглядається в порядку 
спрощеного позовного  

провадження

Треті особи, які не заявляють самостій-
них вимог щодо предмета спору, можуть 
вступити у справу на стороні позива-
ча або відповідача у разі коли рішення 
у справі може вплинути на їхні права або 
обов’язки щодо однієї зі сторін. Їх може 
бути залучено до участі у справі також за 
заявою учасників справи.

ч. 3  
ст. 53 
ЦПК

при вирішенні питання  
про відкриття провадження 
у справі або при підготовці 

справи до розгляду

Якщо суд при вирішенні питання про від-
криття провадження у справі або при під-
готовці справи до розгляду встановить, 
що рішення суду може вплинути на пра-
ва та обов’язки осіб, що не є стороною  
у справі, суд залучає таких осіб до участі 
у справі як третіх осіб, які не заявляють 
самостійних вимог щодо предмета спору.
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Стаття  
(частина  
статті)

Строк  
(Термін) Значення

ч. 3  
ст. 56 
ЦПК

до початку  
розгляду справи по суті

У визначених законом випадках прокурор 
звертається до суду з позовною заявою, 
бере участь у розгляді справи за його по-
зовами, а також може вступити за своєю 
ініціативою у справу, провадження у якій 
відкрито за позовом іншої особи, до по-
чатку розгляду справи по суті, подає апе-
ляційну, касаційну скаргу, заяву про пере-
гляд судового рішення за нововиявленими 
або виключними обставинами.

Докази
Стаття  

(частина  
статті)

Строк  
(Термін) Значення

ч. 2  
ст. 83 
ЦПК

разом з поданням 
позовної заяви

Позивач, особи, яким надано право звертатися до 
суду в інтересах інших осіб, повинні подати до-
кази разом з поданням позовної заяви.

ч. 3  
ст. 83 
ЦПК

разом з поданням 
відзиву або письмо-

вих пояснень  
третьої особи

Відповідач, третя особа, яка не заявляє самості-
них вимог щодо предмета спору, повинні подати 
суду докази разом з поданням відзиву або пись-
мових пояснень третьої особи.

ч. 9  
ст. 83 
ЦПК

заздалегідь

Копії доказів (крім речових доказів), що пода-
ються до суду, заздалегідь надсилаються або на-
даються особою, яка їх подає, іншим учасникам 
справи.

ч. 11  
ст. 83 
ЦПК

до закінчення підго-
товчого засідання

У разі подання заяви про те, що доданий до спра-
ви або поданий до суду учасником справи для 
ознайомлення документ викликає сумнів з при-
воду його достовірності або є підробленим, осо-
ба, яка подала цей документ, може просити суд 
до закінчення підготовчого засідання виключити 
його з числа доказів і розглядати справу на під-
ставі інших доказів.
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