
Обґрунтування пропозицій до Проекту ГПК України стосовно 

розгляду господарських справ судами першої інстанції 
 

Норма проекту ГПК України Пропозиції Обґрунтування 

Позовне провадження 
Глава 1. Письмові заяви учасників справи 

§ 1. Заяви по суті справи 

Стаття 162. Види та зміст заяв по суті справи 

 

4. Подання заяв по суті справи є правом учасників 

справи. 

5. Суд може дозволити учаснику справи подати 

додаткові пояснення щодо окремого питання, яке 

виникло при розгляді справи, якщо визнає це 

необхідним.  

 

 

Положення ч.ч.4, 5 ст.162 Проекту 

ГПК викласти наступній редакції: 

«4. Подання заяв по суті справи є 

правом учасників справи, крім 

випадків передбачених частиною 

п’ятою цієї статті. 

5. Суд має право вимагати від 

учасника справи подання письмових 

пояснень щодо окремого питання, 

яке виникло при розгляді справи, 

якщо визнає це необхідним». 
 

 

 

На практиці виникають ситуації, коли є 

потреба у суду вимагати викладення 

певних пояснень письмово, що не 

пов’язано зі «збиранням доказів», але 

дозволяє зафіксувати позицію 

сторони, що змінюється, та спростити 

з’ясування обставин справи на 

підставі вже зібраних (наявних) доказів. 

Наразі це право суду передбачено ч.2 

ст.32 ГПК України.    

Слід зазначити, що аналогічне право, 

якому кореспондує відповідний 

обов’язок сторін, передбачено ч.2 ст.170 

Проекту ГПК щодо подання заяв і 

клопотань тільки в письмовій формі на 

вимогу суду. 

Стаття 163. Позовна заява 

 

3. Позовна заява повинна містити:  

4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або 

інтересів, передбачений законом чи договором, або інший 

спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не 

суперечить закону і який позивач просить суд визначити 

у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів, – 

зміст позовних вимог щодо кожного з них;  

 

 

 

У положенні у пп.4 ч.3 ст.163 Проекту 

ГПК пропонується слова «і який 

позивач просить суд визначити у 

рішенні» - виключити. 

 

 

 

Положення пп.4 ч.3 ст.163 Проекту ГПК 

суперечать принципу змагальності 

сторін, оскільки позивач самостійно 

визначає спосіб захисту прав або 

інтересів у позовній заяві при зверненні 

до суду і це не є компетенцією суду, 



 

 

визначати спосіб захисту за позивача. 

 Одночасно з цим існує право суду у 

випадку, якщо закон або договір не 

визначають ефективного способу 

захисту порушеного права чи інтересу 

особи, яка звернулася до суду, 

відповідно до ст.13 Конвенції щодо 

права особи на ефективний засіб 

захисту порушеного прав, в межах 

заявлених позовних вимог визначити 

у своєму рішенні такий спосіб захисту, 

який не суперечить закону. 

 

Стаття 166. Відзив 

 

4. Якщо відзив не містить вказівки на незгоду 

відповідача з будь-якою із обставин, на яких 

ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється 

права заперечувати проти такої обставини під час 

розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з 

такою обставиною вбачається з наданих разом із 

відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по 

суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не 

заперечив проти будь-якої із обставин, на яких 

ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали 

від нього. 

 

 

 

Положення ч.4 ст.166 Проекту ГПК 

України – виключити. 

 

 

Встановлення такого обмеження 

порушує завдання та основні засади 

(принципи) господарського 

судочинства, передбачені Проектом 

ГПК. 

Запропонований підхід зробить 

неможливим здійснення завдання 

господарського судочинства щодо 

справедливого вирішення судом 

спорів з метою ефективного захисту 

порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, 

держави (ч.1 ст.2 проекту ГПК).   

Процесуальна форма не існує лише 

заради процесу, її завданням є сприяння 

у ефективному судовому захисті прав і 

законних інтересів особи, що 

запропонованою нормою 

ускладнюється, та взагалі може бути 

неможливим.  

Також запропонована норма 



суперечить принципу змагальності, 
який ґрунтується, зокрема, на тому, що 

учасники справи мають рівні права 

щодо здійснення всіх процесуальних 

прав та обов'язків, передбачених цим 

Кодексом. Кожна сторона повинна 

довести обставини, які мають 

значення для справи і на які вона 

посилається як на підставу своїх 
вимог або заперечень, крім випадків, 

встановлених цим Кодексом (п.5 ч.3 

ст.2, ч. 2, 3 ст.14 проекту ГПК). 

Окрім того, вказане положення 

суперечить ч.3 ст.199, щодо обов’язку 

головуючого судді спрямовувати 

судовий розгляд на забезпечення 

повного, всебічного та об'єктивного 

з'ясування обставин справи, а також ч.5 

ст.237 проекту ГПК, щодо вимог до 

обґрунтованості судового рішення. 

Глава 2. Відкриття провадження у справі 
Стаття 177. Відкриття провадження у справі 

 

2. Про прийняття позовної заяви до розгляду та 

відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, 

в якій зазначається: 

3) предмет та підстави позову. 

 

 

 

Положення ч.2 ст.177 Проекту ГПК 

України викласти в наступній редакції:  

«Про прийняття позовної заяви до 

розгляду та відкриття провадження 

у справі суд постановляє ухвалу, в 

якій зазначається: 

3) предмет позову;» 

 

 

Недоцільним є зазначення в ухвалі про 

відкриття провадження підстав позову, 

оскільки вони, на відміну від предмету, 

можуть бути великими за обсягом та 

різноманітними. При цьому, відповідач 

та треті особи отримують копії позовної 

заяви, із зазначенням таких підстав.  

Глава 3. Підготовче провадження 
Стаття 184. Порядок проведення підготовчого засідання 

 

3. У зв'язку із заміною неналежного відповідача, 

залучення співвідповідача, такі особи мають право 

подати клопотання про розгляд справи спочатку не 

 

 

Положення ч.3 ст. 184 Проекту ГПК 

України викласти в наступній редакції: 

«У випадку заміни неналежного 

 

 

Доцільно залишити існуючи норми 

щодо автоматичного переходу до стадії 

розгляду справи з початку, оскільки 



пізніше двох днів з дня вручення їм відповідної ухвали. 

Якщо таке клопотання не буде подане у вказаний строк, 

суд продовжує розгляд справи. 

У зв'язку зі вступом у справу третьої особи, яка заявляє 

самостійні вимоги щодо предмета спору, така особа, а також 

інші учасники справи мають право подати клопотання про 

розгляд справи спочатку не пізніше двох днів з дня 

вручення їм відповідної ухвали. Якщо таке клопотання не 

буде подане у вказаний строк, суд продовжує розгляд 

справи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні у 

разі необхідності, зокрема у випадках: 

1) заміни відведеного експерта, перекладача, спеціаліста; 

2) невиконання учасником справи вимог ухвали про 

відкриття провадження у справі у встановлений судом 

строк, якщо таке невиконання перешкоджає завершенню 

підготовчого провадження; 

3) неподання витребуваних доказів особою, яка не є 

учасником судового процесу; 

4) витребування нових (додаткових) доказів. 

 

відповідача, залучення 

співвідповідача, вступу у справу 

третьої особи, яка заявляє 

самостійні вимоги щодо предмета 

спору, розгляд справи починається 

спочатку». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення ч.5 ст.184 Проекту ГПК 

доповнити пунктом «5». 

5) за клопотанням учасників справи. 

 

 

фактично йдеться про розгляд нової 

справи з іншим суб’єктним складом, 

а, у випадку із третьої особою, ще й з 

новим позовом  
Якщо метою запропонованої норми є 

економія (зменшення) часу, необхідного 

для розгляду справи, тоді можливо з 

цією ж метою надати право цим новим 

відповідачам та відповідачу за позовом 

третьої особи, тобто, особам, реалізація 

процесуальних прав яких може бути 

обмежена у часі,  подати клопотання 

про продовження розгляду справи без  

повернення до початку такого розгляду.  

При цьому, запропоновані стислі та 

нереальні строки для подання такого 

клопотання. Тому застосування таких 

строків є недоцільним.  

 

Запропонований у пунктах 1-4 ч.5 

ст.184 проекту ГПК перелік підстав для 

оголошення перерви у підготовчому 

засіданні не охоплює усіх можливих 

випадків з його проведення. З метою 

врегулювання цієї прогалини 

пропонується передбачити можливість 

оголошення такої перерви за 

клопотанням учасників справи, у яких й 

буде відображено інші необхідні 

підстави для такої процесуальної дії.  

Глава 4. Врегулювання спору за участю судді 
Стаття 189. Порядок проведення врегулювання спору за 

участю судді 

 

1. Врегулювання спору за участю судді проводиться 

суддею-доповідачем одноособово незалежно від того, в 

якому складі розглядається справа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Проведення врегулювання спору за участю судді 

здійснюється у формі спільних та (або) закритих нарад. 

Сторони мають право брати участь у таких нарадах у 

режимі відеоконференції в порядку, визначеному цим 

Кодексом. 

Спільні наради проводяться за участю всіх сторін, їх 

представників та судді. 

Закриті наради проводяться за ініціативою судді з кожною 

зі сторін окремо.  

3. Суддя спрямовує проведення врегулювання спору за 

участю судді для досягнення сторонами врегулювання 

спору. З урахуванням конкретних обставин проведення 

наради суддя може оголосити перерву в межах строку 

проведення врегулювання.  

4. На початку проведення першої спільної наради з 

врегулювання спору суддя роз'яснює сторонам мету, 

порядок проведення врегулювання спору за участю судді, 

права та обов'язки сторін.  

5. Під час проведення спільних нарад суддя з'ясовує 

підстави та предмет позову, підстави заперечень, роз'яснює 

сторонам предмет доказування щодо категорії спору, який 

розглядається, пропонує сторонам надати пропозиції щодо 

шляхів мирного врегулювання спору та здійснює інші дії,  

направлені на мирне врегулювання сторонами спору. Суддя 

може запропонувати сторонам можливий шлях мирного 

врегулювання спору.  

6. Під час закритих нарад суддя має право звертати увагу 

сторони на судову практику в аналогічних спорах, 

пропонувати стороні можливі шляхи мирного врегулювання 

спору.   

7. Під час проведення врегулювання спору суддя не має 

права надавати сторонам юридичні поради та 

рекомендації, надавати оцінку доказів у справі. 
8. Інформація, отримана будь-якою із сторін, а також 

суддею під час проведення врегулювання спору, є 

конфіденційною. Під час проведення врегулювання спору за 

участю судді протокол наради не ведеться та не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення ч. 7 ст. 189 Проекту ГПК – 

виключити.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оскільки суддя не зможе реалізувати 

функцію арбітра та медіатора без оцінки 

доказів по справі та порад для сторін, 

тому реалізація вказаного положення 

робить не працездатним весь інститут 

врегулювання спору за участю судді. 

 



здійснюється фіксування технічними засобами.  

9. За необхідності до участі в нарадах залучається 

перекладач. Перекладач попереджається про 

конфіденційний характер інформації, отриманої під час 

проведення врегулювання спору за участю судді. 

10. Під час врегулювання спору за участю судді 

забороняється використовувати портативні,  аудіотехнічні  

пристрої, а також здійснювати фото- і  кінозйомку,  відео-, 

звукозапис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропонується доповнити ст. 189  

Проекту ГПК частиною 11 такого 

змісту: «За необхідності суддя може 

постановити ухвалу про залучення 

медіатора до врегулювання спору у 

встановлених законом випадках та за 

узгодженого сторонами порядку.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення проекту Кодексу не 

передбачають можливості передати 

врегулювання незалежному медіатору, 

якщо буде прийнято «закон про 

медіацію». 

 

Стаття 190. Припинення врегулювання спору за участю 

судді 

 

4. У разі припинення врегулювання спору за участю 

судді з підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини 

першої цієї статті, справа передається на розгляд іншому 

судді, визначеному в порядку, встановленому статтею 33 

цього Кодексу. 

 

 

 

Положення ч. 4 ст.190 Проекту ГПК 

України - виключити 

 

 

 
 

Дивитись зауваження до ч.2 ст.37 

Проекту ГПК. 

Глава 5. Відмова позивача від позову. Мирова угода сторін 
Стаття 192. Відмова позивача від позову, визнання 

позову відповідачем 

 

4. У разі визнання відповідачем позову суд за наявності 

для того законних підстав ухвалює рішення про 

задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову 

суперечить закону або порушує права чи інтереси інших 

осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті 

визнання відповідачем позову і продовжує судовий 

розгляд.  
 

 

 

 

Положення ч.4 ст.192 Проекту ГПК 

викласти в наступній редакції:  

«У разі визнання відповідачем позову 

суд за наявності для того законних 

підстав ухвалює рішення про 

задоволення позову». 
 

 

 

 

Ухвала про відмову у прийнятті 

визнання відповідачем позову є зайвим 

процесуальним документом. 

Достатньою буде оцінка заяви про 

визнання відповідачем позову у 

мотивувальній частині рішення у 

справі. У випадку, коли таке визнання 

відповідачем позову суперечить закону 

або порушує права чи інтереси інших 

осіб, суд не приймає її до уваги та 



ухвалює законне і обґрунтоване 

рішення. 

Глава 8. Залишення позову без розгляду. 

Зупинення і закриття провадження у справі 
Стаття 227. Залишення позову без розгляду  

 

1. Суд залишає позов без розгляду, якщо:  

5) позивач до початку розгляду справи по суті подав 

заяву про залишення позову без розгляду; 

 

Положення п.5 ч.1 ст.227 Проекту ГПК 

України викласти в наступній редакції: 

«5) позивач подав заяву про 

залишення позову без розгляду до 

моменту ухвалення рішення по 

справі;» 

 

Обмеження реалізації права позивача на 

подання такої заяви у часі моментом 

початку розгляду справи не відповідає 

принципу диспозитивності (ст.15 

Проекту ГПК).  

 

Глава 9. Судові рішення 
Стаття 234. Порядок ухвалення судових рішень  

 

4. Ухвали суду, які оформлюються окремим документом, 

постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд 

може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати.  

5. Ухвали суду, постановлені окремим документом, 

підписуються суддею (суддями) і приєднуються до 

справи. Ухвали, постановлені судом, не виходячи до 

нарадчої кімнати, заносяться до протоколу судового 

засідання.  

 

 

 

Положення ч.ч.4,5 ст.234 Проекту ГПК 

України викласти в наступній редакції: 

«4.Ухвали суду, які оформлюються 

окремим документом, суд може 

постановити, не виходячи до 

нарадчої кімнати. 

 5. Ухвали суду, постановлені 

окремим документом, підписуються 

суддею (суддями) і приєднуються до 

справи. Суд може постановити 

перерву в розгляді справи, яка 

заноситься до протоколу судового 

засідання». 
 

 

 

Для господарського судочинства не 

притаманне постановлення ухвал в 

нарадчій кімнаті. На практиці 

запропонований підхід призведе до 

зайвого витрачання часу, особливо у 

випадках, коли вихід до нарадчої 

кімнати не є виправданим, зокрема, 

наприклад, при постановленні ухвали 

про відкладення із одночасним 

витребуванням документів (доказів), 

викликом осіб у судове засідання, 

призначення його у режимі 

відеоконференції, тощо.  

Наразі усі ухвали господарського суду є 

письмовими, тобто оформлюються 

окремим документом, який є одночасно 

й підсумковим документом за 

наслідками судового засідання, у якому 

фіксується вчинення процесуальних дій 

учасниками процесу та судом. Також 

ухвала ще є й засобом повідомлення 

сторін про день, час та місце наступного 



судового засідання, тобто замінює 

судові повістки (повідомлення), які 

використовуються у інших видах 

судочинства. Тому, документ, який 

виконує так багато функцій, зручніше 

оформлювати не під час судового 

засідання, а після його закінчення, але, 

звичайно ж, із попереднім 

безпосереднім повідомленням його 

змісту сторонам, що також фіксується 

протоколом судового засідання та його 

технічним записом. 

Перерва в розгляді справи фіксується в 

протоколі судового засідання. 

Стаття 247. Окрема ухвала 

 

10. Суд вищої інстанції може постановити окрему ухвалу 

в разі допущення судом нижчої інстанції порушення 

норм матеріального або процесуального права, незалежно 

від того, чи є такі порушення підставою для скасування 

або зміни судового рішення. Такі самі повноваження має 

Велика Палата Верховного Суду щодо питань передачі 

справ на розгляд Великої Палати Верховного Суду. 

 

 

 

Положення ч.10 ст.247 Проекту ГПК 

України – виключити. 

 

 

 

Окрема ухвала суду вищої інстанції 

щодо суду (судді) нижчої інстанції 

прямо суперечить принципу єдиного 

статусу суддів, яким забезпечується 

єдність системи судоустрою (п.3 ч.4 

ст.17 Закону України  «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 №1402-

VIII. Якщо судді єдині за статусом, 

зокрема у питанні незалежності та 

самостійності, то одні з них не повинні 

здійснювати фактично нагляд за діями 

інших в процесі розгляду справи. 

Завданням апеляційного і касаційного 

перегляду судових рішень є перевірка їх 

правильності (законності, 

обґрунтованості тощо). Тобто в межах 

процесуальної діяльності вищих судів 

повинно оцінюватись саме судове 

рішення, а не дії судді із конкретним 

прізвищем. Для оцінки дій судді існує 

інша процедура з притягнення судді до 



дисциплінарної відповідальності (Розділ 

VI Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 №1402-

VIII). 

Глава 10. Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження 

Стаття 248. Справи, що розглядаються в порядку 

спрощеного позовного провадження 

 

1. У порядку спрощеного позовного провадження 

розглядаються малозначні справи.  

2. У порядку спрощеного позовного провадження може 

бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до 

юрисдикції господарського суду, за винятком справ, 

зазначених у частині четвертій цієї статті. 

 

 

 

 

 

 

3. При вирішенні питання про розгляд справи в порядку 

спрощеного або загального позовного провадження суд 

враховує: 
1) ціну позову; 

2) значення справи для сторін; 

3) обраний позивачем спосіб захисту; 

4) категорію та складність справи; 

5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи 

потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків 

тощо; 

6) кількість сторін та інших учасників справи; 

7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес;  

8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за 

правилами спрощеного позовного провадження.  

 

 

Доцільним є об’єднання ч.1 та ч.2 

ст.248 Проекту ГПК, а тому положення 

ч.1 ст.248 необхідно викласти у 

наступній редакції: 

«У порядку спрощеного позовного 

провадження може бути розглянута 

будь-яка справа, віднесена до 

юрисдикції господарського суду, за 

винятком справ, зазначених у 

частині четвертій цієї статті.»  
 

 

 

Положення ч.3 ст.248 Проекту ГПК 

України змінити, виклавши в наступній 

редакції: 

«При вирішенні питання про розгляд 

справи в порядку спрощеного або 

загального позовного провадження 

суд враховує: 

1) ціну позову; 

2) категорію та складність справи; 

3) думку сторін щодо необхідності 

розгляду справи за правилами 

спрощеного позовного провадження». 

 

 

 

Визначення основною ознакою при 

вирішенні питання про призначення 

спрощеного позовного провадження її 

малозначності є недоцільним, оскільки 

віднесення справ до малозначних є 

оціночним поняттям і залежить від 

думки одного судді-доповідача, що 

порушує принцип незалежності суддів і 

є підставою для оскарження дій судді 

відповідно до ст.106 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів». 

 

 

Враховуючи особливості господарських 

правовідносин, доцільним вбачається 

при вирішенні питання про розгляд 

справи в порядку спрощеного або 

загального позовного провадження, 

враховувати суду: ціну позову; 

категорію та складність справи; думку 

сторін щодо необхідності розгляду 

справи за правилами спрощеного 

позовного провадження. Всі інші 

перелічені критерії носять оціночний 

характер і різне їх тлумачення може 

призвести до негативних наслідків у 

вигляді невірного визначення порядку 

розгляду справи.  

 



Стаття 251. Вирішення питання про розгляд справи у 

порядку спрощеного позовного провадження 

 

2. У випадку, передбаченому частиною 2 статті 248 цього 

Кодексу, за наслідками розгляду відповідного клопотання 

позивача суд з урахуванням конкретних обставин справи 

може: 

1) задовольнити клопотання та визначити строк відповідачу 

для подання заяви із запереченнями щодо розгляду справи в 

порядку спрощеного позовного провадження; або 

2) відмовити в його задоволенні та розглянути справу за 

правилами загального позовного провадження. 

3. Якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача 

дійде до висновку про розгляд справи в порядку 

спрощеного позовного провадження, в ухвалі про відкриття 

провадження у справі визначається дата, час і місце 

судового засідання для розгляду справи по суті. 

4. Якщо відповідач в установлений судом строк подасть 

заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку 

спрощеного позовного провадження, суд в залежності від 

обгрунтованості заперечень відповідача постановляє ухвалу 

про: 

1) залишення заяви відповідача без задоволення; 

2) розгляд справи за правилами загального позовного 

провадження та заміну засідання для розгляду справи по 

суті підготовчим засіданням.  

5. Якщо відповідач не подасть у встановлений судом строк 

такі заперечення, він має право ініціювати перехід до 

розгляду справи за правилами загального позовного 

провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив 

строк з поважних причин. 

6. Якщо суд ухвалив розглянути справу в порядку 

спрощеного позовного провадження, але в подальшому за 

власною ініціативою або за клопотанням учасника справи 

постановив ухвалу про розгляд справи за правилами 

загального позовного провадження, розгляд справи 

починається зі стадії відкриття провадження у справі. У 

 

 

 

Положення ч.ч.2-6 ст. 251 Проекту 

ГПК – виключити. 

Також виключити ч.7 ст. 251 Проекту 

ГПК, яка не має сенсу за відсутності 

ч.ч.2-6 цієї статі. 

 

 

 

 

Питання, викладені в ч.ч.2-6 ст.251 

Проекту ГПК направлені тільки на 

затягування розгляду справи та є 

складною конструкцією, запозиченою з 

цивільного процесу і недоречною в 

господарському процесі, направленому 

на швидкий розгляд господарських 

спорів. 

Такі положення можуть сприяти 

зловживанню сторонами їх 

процесуальними правами. 

Крім того, посилання у ч.2 ст.251 

Проекту на випадок розгляду 

клопотання відповідно до ч.2 ст.248 

Проекту не відповідає тексту зазначеної 

статі, оскільки інформація про 

можливість подання клопотання про 

розгляд справи у порядку спрощеного 

позовного провадження міститься у 

ст.250 Проекту ГПК. 
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такому випадку повернення до розгляду справи за 

правилами спрощеного позовного провадження не 

допускається. 

7. Частини друга – шоста цієї статті не застосовуються, 

якщо відповідно до цього Кодексу справа підлягає розгляду 

тільки в порядку спрощеного провадження. 

Стаття 252. Особливості подання заяв по суті справи у 

спрощеному позовному провадженні 

 

2. Позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а 

відповідач – заперечення протягом строків, встановлених 

судом в ухвалі про відкриття провадження у справі. 

 

 

 

 

В положенні ч.2 ст.252 Проекту ГПК 

слова «протягом строків, 

встановлених судом в ухвалі про 

відкриття провадження у справі» 

замінити словами «на неї» або словами 

«протягом п’яти днів з дня її 

отримання». 

 

 

 

Положення ч.2 ст.252 Проекту ГПК 

України містить внутрішню 

суперечність, оскільки суду на час 

відкриття провадження у справі не 

відомо, коли конкретно надійде відзив 

на позов та відповідь позивача на цей 

відзив, отже він не зможе в ухвалі про 

відкриття провадження у справі 

встановити строк відповідачу для 

подання заперечень. 

Стаття 253. Особливості розгляду справи у порядку 

спрощеного позовного провадження 

 

2. Розгляд справи по суті в порядку спрощеного 

провадження починається з відкриття першого судового 

засідання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викласти положення ч.2 ст.253 

Проекту ГПК України в наступній 

редакції: 

«Початок розгляду справи по суті 

визначається судом з обов’язковим 

зазначенням про це в протоколі 

судового засідання». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення ч.2 ст.253 Проекту 

суперечить положенню, викладеному в 

ч.2 ст.271 цього Проекту, оскільки факт 

відкриття судового засідання не 

співпадає з правовим змістом «початок 

розгляду справи». 

У зв’язку з тим, що у першому 

судовому засіданні суд, до початку 

розгляду справи по суті розглядає, за 

наявності, заяви про конфіденційний 

розгляд справи, про відводи складу суду 

(ст.36 Проекту), і, нарешті, розглядає 

питання щодо зміни позивачем підстав 

або предмета позову та щодо 

можливості розгляду зустрічного 



 

 

 

4. Перше судове засідання у справі проводиться не пізніше 

тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі. За 

клопотанням сторони суд може відкласти розгляд справи з 

метою надання додаткового часу для подання відповіді на 

відзив та (або) заперечення, якщо вони не подані до 

першого судового засідання з поважних причин. 

 

 

 

 

В положенні ч.4 ст.253 Проекту ГПК 

України слово «тридцяти» замінити 

словами «сорока п'яти». 

 

позову відповідача разом з первісним 

позовом позивача.  

 

Щодо положень ч.4 ст.253 Проекту ГПК 

України - з урахуванням строків на 

вчинення процесуальних дій, 

встановлених ст.252 даного проекту 

ГПК, та періодів поштового пробігу 

відповідних процесуальних документів 

(ч.7 ст.117 даного проекту ГПК 

України), перше судове засідання не 

може бути проведеним не пізніше 

тридцяти днів з дня відкриття 

провадження у справі, оскільки відзив 

подається протягом 15 днів з дня 

вручення ухвали про відкриття 

провадження + 5 днів поштового 

пробігу на доставку цієї ухвали 

(середній розмір поштового пробігу по 

Україні) + 5 днів, протягом яких адресат 

має отримати кореспонденцію за 

поштовими правилами + 5 днів 

поштового пробігу на доставку відзиву 

суду, вже 30 днів, а ще 10 днів + 5 

поштового пробігу на надання відповіді 

позивача на відзив та пояснень третіх 

осіб щодо відзиву. 

 


