
 

 

 

 

 

 

Перелік обліково-інформаційних відомостей про господарську справу  

в місцевих та апеляційних судах 

 

1. Відомості про розгляд господарським судом  

заяв в порядку наказного провадження. 

1.1. Назва місцевого господарського суду: ________________________________________; 

(обрати назву суду з переліку судів) Довідник 1: Перелік судів 

1.2. Суддя: ____________________________________________________________________; 

(обрати ПІБ судді з переліку суддів) Довідник 2: Перелік суддів 

1.3. Вхідний реєстраційний номер: ______________________________________________; 

                                                                                  (вказати номер) 

1.4. Єдиний унікальний номер справи: ___________________________________________; 

                                                                              (вказати номер ЄУН справи) 

1.5. Номер провадження: _______________________________________________________; 

                                                               (вказати номер провадження, за наявності) 

1.6. Дата надходження заяви про видачу судового наказу: «_____» ___________ 20___ р. 

обрати з переліку: 

1.6.1. Уперше; 

1.6.2. Інше; 

1.6.3. За підсудністю з _______________________________________________________; 

                                                                                    (вказати з якого суду) 

1.7. Подано заяву про видачу судового наказу на вимогу: 

обрати з переліку: 

1.7.1. про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому 

числі електронній) формі (ч.1 ст.148 ГПК України); 

1.7.2. на іншу вимогу: ________________________________________________________; 

                                              (вказати вимогу, не передбачену ч.1 ст. 148 ГПК України) 

1.8. Суть заяви: ______________________________________________________________; 

                                                         (викласти короткий зміст заяви) 

1.9. Загальна характеристика учасників процесу: 

1.9.1. Заявник: ______________________________________________________________; 

(вказати відомості, відповідно до п.2, 3 ч.2 ст.150 ГПК України) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

1.9.2. Боржник: _____________________________________________________________; 

(вказати відомості, відповідно до п.2 ч.2 ст.150 ГПК України) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

1.10. Результати розгляду заяви про видачу судового наказу: «____» _________ 20___ р.: 

обрати з переліку: 

Додаток 2 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 13.02.2019  №  152 
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1.10.1. Відмовлено у видачі судового наказу на підставі п. _____ ч.1 ст.152 ГПК України; 

                                                                                            (обрати пункт) 

обрати з переліку: 

1.10.1.1. повністю; 

1.10.1.2. частково: _____________________________________________________; 

                                                                (вказати у якій частині) 

1.10.2. Передано за підсудністю до ______________________________________________; 

                                                                                    (вказати до якого суду) 

1.10.3. Видано судовий наказ; 

1.10.4. Інше: _________________________________________________________________; 

                                                 (вказати результат розгляду заяви) 

1.11. Розглянуто з порушенням строку (ст.154 ГПК України) ___________________________; 

                                                                                                                  (вказати на скільки днів) 

1.12. Вартісні показники щодо заяви про видачу та скасування судового наказу: 

Довідник 4: Вартісні показники (з можливістю внесення окремо декількох значень до пункту 

"Судові витрати: Сплачено": "за подачу заяви про видачу судового наказу" та "за подачу заяви 

про скасування судового наказу") 

1.13. Надіслання боржникові копії судового наказу: «_____» ___________ 20___ р. 

обрати з переліку: 

1.13.1. на офіційну електронну адресу; 

1.13.2. засобами поштового зв'язку; 

1.14. Копія (текст) судового наказу отримано боржником: «_____» ___________ 20___ р. 

1.15. Розгляд заяви про скасування судового наказу:  

1.15.1. Заява про скасування судового наказу надійшла: «____» ___________ 20___ р. 

1.15.2. Заяву про скасування судового наказу повернуто: «____» ___________ 20___ р. 

1.15.3. Судовий наказ скасовано: «____» ___________ 20___ р. 

1.15.3.1. Вирішено питання про поворот виконання судового наказу (обрати, у разі наявності) 

1.16. Судовий наказ набрав законної сили: «____» ___________ 20___ р. 

1.17. Судовий наказ надіслано стягувачеві: «____» ___________ 20___ р. 

1.18. Звернення до виконання: «____» ___________ 20___ р. 

__________________________________________________________________________________ 

                                       (зазначити дату та проведену дію, у разі наявності) 

1.19. Заява в порядку виконання судового наказу (ст. 160 ГПК України)  

надійшла «___» _________ 20___ р.: 

1.19.1. клопотання від «____» _________ 20_____ р. про виправлення помилки у наказі  

1.19.1.1. ухвала від «___» _________ 20___ р. про виправлення помилки у наказі;  

1.19.1.2. ухвала від «___» _______ 20__ р. про відмову у задоволенні клопотання; 

1.19.2. клопотання від «____» ___________ 20___ р. про визнання судового наказу таким, 

що не підлягає виконанню 
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1.19.2.1. ухвала від «___» ________ 20___ р. про визнання виконавчого документу таким, що не 

підлягає виконанню;  

1.19.2.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні клопотання; 

1.19.3. заява від «____» _________ 20_____ р. про відстрочення або розстрочення виконання 

судового наказу, зміну способу та порядку виконання судового наказу 

1.19.3.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про задоволення заяви;  

1.19.3.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні заяви; 

1.20. Інші відмітки__________________________________________________________; 

1.21. Архів:  

Довідник 5: Архів. 

 

2. Відомості про розгляд господарським судом  

справ та матеріалів в порядку позовного провадження в суді першої інстанції. 

2.1. Назва місцевого господарського суду: _______________________________________; 

(обрати назву суду з переліку судів) Довідник 1: Перелік судів 

2.2. Суддя (судді): ______________________________________________________________; 

(обрати ПІБ судді (суддів) з переліку суддів) Довідник 2: Перелік суддів 

2.3. Вхідний реєстраційний номер: ______________________________________________; 

                                                                                  (вказати номер) 

2.4. Єдиний унікальний номер справи: ___________________________________________; 

                                                                              (вказати номер ЄУН справи) 

2.5. Номер провадження: _______________________________________________________; 

                                                               (вказати номер провадження, за наявності) 

2.6. Позовна заява (справа) надійшла: «____» _________ 20_____ р.; 

                                                                   (вказати дату надходження) 

2.6.1. Вперше; 

2.6.2. За підсудністю з _______________________________________________________; 

                                                                                    (вказати з якого суду) 

2.6.3. Після роз'єднання позовів ; 

2.6.4. Після скасування судового рішення, та направлення справи: 

2.6.4.1. на новий розгляд;  

2.6.4.2. для продовження розгляду: 

1) на стадії відкриття провадження; 

2) на стадії судового розгляду; 

2.6.5. Інше _______________________________________________________________; 

                                                                         (вказати) 

2.6.6. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про передачу справи на розгляд іншому 

суду (ст. 31 ГПК України) ______________________________________________,  

                                                                     (вказати до якого суду)  
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якщо (обрати потрібне): 

2.6.6.1. справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду; 

2.6.6.2. після задоволення відводів (самовідводів) чи з інших підстав неможливо утворити 

новий склад суду для розгляду справи; 

2.6.6.3. ліквідовано або з визначених законом підстав припинено роботу суду, який розглядав 

справу. 

2.7. Категорія справи: обрати з переліку:  

Довідник 6: Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ 

2.8. Учасники судового процесу:  

Довідник 7: Учасники судового процесу (позовне провадження) 

2.8.1. Інші учасники судового процесу:  

Довідник 8: Інші учасники судового процесу 

2.8.2. Інші __________________________________________________________  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

2.9. Письмові заяви учасників справи 

2.9.1. Заяви по суті справи 

2.9.1.1. Позовна заява: 

1) Ціна позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці (ураховуючи зміни), 

грн ________, з них: 

1.2) заявлено до стягнення, грн (сума) ________, з них:  

1.2.1) основна заборгованість, грн (сума) ________, 

1.2.2) штрафні санкції, грн (сума) ________. 

2) Зміст позовних вимог (ураховуючи зміни) _______________________________. 

3) Заявлено клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного провадження. 

                                                 (обрати, у разі наявності) 

2.9.1.2. Зустрічний позов / позов третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета 

спору (з можливістю внесення декількох значень): 

1) заявник ________________________________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

2) короткий зміст позовних вимог ____________________________________________________; 

3) Дата надходження: «_____» _________ 20_____ р.; 

2.9.1.3. Відзив на позовну заяву (відзив): «____» ___________ 20___ р.; 

2.9.1.4. Відповідь на відзив: «_____» _________ 20_____ р.; 

2.9.1.5. Заперечення на відповідь на відзив: «_____» _________ 20_____ р.; 

2.9.1.6. Пояснення третьої особи (що не заявляє самостійних вимог на предмет спору) щодо 

позову або відзиву «____» _________ 20_____ р. 

2.9.2. Заяви з процесуальних питань 

2.9.2.1. Заява від «____» _________ 20_____ р. про забезпечення доказів  
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1) подана (обрати потрібне): 

1.1) до подання позовної заяви; 

1.2) після подання позовної заяви. 

2) результати розгляду (обрати потрібне): 

2.1) ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні заяви; 

2.2) ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про вжиття заходів забезпечення доказів; 

3) ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про скасування заходів забезпечення доказів у разі 

(обрати потрібне): 

3.3.1) неподання позовної заяви у зазначений строк; 

3.3.2) повернення позовної заяви; 

3.3.3) відмови у відкритті провадження; 

3.3.4) інше ________________________________________________________________. 

                                                                           (вказати підстави) 

2.9.2.2. Заява від «____» _________ 20_____ р. про забезпечення позову 

1) подана (обрати потрібне): 

1.1) до подання позовної заяви; 

1.2) одночасно з пред'явленням позову; 

1.3) після відкриття провадження у справі. 

2) результати розгляду (обрати потрібне): 

2.1) ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про забезпечення позову: 

2.1.1) повністю; 

2.1.2) частково; 

2.1.3) вирішено питання застосування зустрічного забезпечення у вигляді 

_____________________________________________________ (обрати у разі наявності). 

                 (вказати шлях зустрічного забезпечення) 

2.2) ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у забезпеченні позову; 

3) ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про зустрічне забезпечення у вигляді 

______________________________________________________________________________. 

                                          (вказати шлях зустрічного забезпечення) 

4) клопотання від «____» _________ 20_____ р. про скасування забезпечення позову 

4.1) ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про скасування забезпечення позову;  

5) клопотання від «____» _________ 20_____ р. про заміну одного виду забезпечення іншим; 

5.1) ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про заміну одного виду забезпечення іншим; 

2.9.2.3. Заява від «____» _________ 20_____ р. про укладення мирової угоди 

1) ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про затвердження мирової угоди; 

2) ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у затвердженні мирової угоди, якщо 

(обрати потрібне): 

2.1) умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом 

інтереси інших осіб, є невиконуваними;  
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2.2) одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать 

інтересам особи, яку він представляє; 

2.3) інше _____________________________________________________________________. 

                                                                           (вказати підстави) 

2.9.2.4. Інші заяви, клопотання і заперечення (з можливістю внесення декількох значень): 

1) Короткий зміст __________________________________________________________________; 

2) Дата надходження: «_____» _________ 20_____ р.; 

3) Розглянуто «_____» _________ 20_____ р. 

2.10. Відкриття провадження у справі 

2.10.1. Об'єднання і роз'єднання позовів 

2.10.1.1. Ухвала про об’єднання позовів від «_____» _________ 20_____ р.; 

__________________________________________________________________________________ 

(зазначити номера справ (проваджень), що об’єднуються) 

2.10.1.2. Ухвала про роз’єднання позовів від «_____» _________ 20_____ р. 

__________________________________________________________________________________ 

(зазначити номера справ (проваджень), що роз'єднуються) 

2.10.2. Ухвала про залишення позовної заяви без руху від «_____» _________ 20___ р.; 

2.10.2.1. Недоліки позовної заяви ________________________________________; 

2.10.2.2. Строк усунення недоліків «_____» _________ 20_____ р. 

2.10.3. Ухвала про повернення позовної заяви від «_____» _________ 20_____ р., 

у разі, якщо (обрати потрібне): 

2.10.3.1. не усунуто недоліки позовної заяви, яку залишено без руху у зв’язку з недодержанням 

вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 ГПК України (ч. 4 ст. 174 ГПК України): 

______________________________________________________________________________; 

 (вказати яких саме вимог недодержано) 

2.10.3.2. заяву подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписано або 

підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не 

вказано (п. 1 ч. 5 ст. 174 ГПК України); 

2.10.3.3. порушено правила об'єднання позовних вимог (крім випадків, в яких є підстави для 

застосування положень статті 173 ГПК України) (п. 2 ч. 5 ст. 174 ГПК України); 

2.10.3.4. до постановлення ухвали про відкриття провадження у справі від позивача надійшла 

заява про врегулювання спору або заява про відкликання позовної заяви  

(п. 3 ч. 5 ст. 174 ГПК України); 

2.10.3.5. відсутні підстави для звернення прокурора до суду в інтересах держави або для 

звернення до суду особи, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи 

(п. 4 ч. 5 ст. 174 ГПК України); 

2.10.3.6. позивачем подано до цього самого суду інший позов (позови) до цього самого 

відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з однакових підстав і щодо такого позову 

(позовів) на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, що розглядається, не 

постановлена ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі, повернення 

позовної заяви або залишення позову без розгляду (п. 5 ч. 5 ст. 174 ГПК України); 
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2.10.3.7. до заяви не додано доказів вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадку, 

коли такі заходи є обов'язковими згідно із законом (п. 6 ч. 5 ст. 174 ГПК України); 

2.10.3.8. Інше _________________________________________________________. 

                                                                     (указати які саме підстави) 

2.10.4. Ухвала про відмову у відкритті провадження у справі  

від «___» ____________ 20_____ р., у разі, якщо (обрати потрібне): 

2.10.4.1. заява не підлягає розгляду за правилами господарського судочинства  

(п. 1 ч. 1 ст. 175 ГПК України); 

2.10.4.2. є таке, що набрало законної сили, рішення чи ухвала суду про закриття провадження у 

справі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, або є судовий 

наказ, що набрав законної сили за тими самими вимогами (п. 2 ч. 1 ст. 175 ГПК України); 

2.10.4.3. у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими самими сторонами, про 

той самий предмет і з тих самих підстав (п. 3 ч. 1 ст. 175 ГПК України); 

2.10.4.4. є рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, прийняте в межах 

його компетенції в Україні щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з 

тих самих підстав, за винятком випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого документа на 

примусове виконання такого рішення (п. 4 ч. 1 ст. 175 ГПК України); 

2.10.4.5. є рішення суду іноземної держави або міжнародного комерційного арбітражу, визнане 

в Україні в установленому законом порядку, щодо спору між тими самими сторонами, про той 

самий предмет і з тих самих підстав (п. 5 ч. 1 ст. 175 ГПК України); 

2.10.4.6. настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено суб'єкта 

господарювання, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено позов, якщо спірні 

правовідносини не допускають правонаступництва (п. 6 ч. 1 ст. 175 ГПК України). 

2.10.4.7. Інше _________________________________________________________. 

                                                            (указати які саме підстави) 

2.10.5. Ухвала про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у 

справі від «___» ____________ 20_____ р.: 

2.10.5.1. за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде 

розглядатися справа: 

1) загального; 

1.1) дата, час і місце підготовчого засідання, якщо справа буде розглядатися в порядку 

загального позовного провадження: «___» ____________ 20_____ р., _____________________; 

2) спрощеного; 

2.1) дата, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті, якщо справа 

буде розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) 

сторін: «___» ____________ 20_____ р., _______________________________________________. 

2.10.6. Залишення позовної заяви без руху після відкриття провадження у справі 

2.10.6.1. Ухвала про залишення позовної заяви без руху після відкриття провадження у 

справі від «_____» _________ 20_____ р.; 

1) Недоліки позовної заяви ________________________________________; 

2) Строк усунення недоліків «_____» _________ 20_____ р. 

2.10.6.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про залишення позовної заяви без розгляду 

внаслідок неусунення недоліків позовної заяви, виявлених після відкриття провадження у 

справі; 
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2.10.6.3. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про продовження розгляду справи після 

усунення недоліків позовної заяви, виявлених після відкриття провадження у справі 

2.11. Розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження 

2.11.1. Клопотання позивача ______________ від «_____» _________ 20_____ р. про розгляд 

справи в порядку спрощеного позовного провадження. 

2.11.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у розгляді справи за правилами 

спрощеного позовного провадження (та розгляд справи за правилами загального позовного 

провадження). 

2.11.3. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відкриття провадження у справі та 

задоволення клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження 

та визначення строку відповідачу до «_____» _________ 20_____ р. для подання заяви із 

запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження. 

2.11.4. Заява відповідача ______________ від «_____» _________ 20_____ р. із запереченнями 

проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження 

2.11.5. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про залишення заяви відповідача без 

задоволення. 

2.11.6. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про розгляд справи за правилами загального 

позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим 

засіданням. 

2.11.7. Розгляд справи проводився (обрати потрібне): 

2.11.7.1. в судовому засіданні, призначеному на «_____» год «_____» хв. «_____» _________ 

20_____ р. з повідомленням (викликом) сторін 

1) Клопотання (вказати кого) ______________ від «_____» _________ 20_____ р. про розгляд 

справи у судовому засіданні з повідомленням сторін; 

2) Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відкладення судового засідання на «_____» 

_________ 20_____ р. (з можливістю внесення декількох значень)  

2.11.7.2. без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами 

2.12. Підготовче провадження  

2.12.1. Відкладення підготовчого судового засідання / перерва у підготовчому судовому 

засіданні (з можливістю внесення декількох значень) 

2.12.1.1. на /до «_____» _________ 20_____ р.; 

2.12.1.2. підстави _____________________________________________________. 

2.12.2. Судове рішення, ухвалене за результатами підготовчого засідання 

2.12.2.1. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про залишення позовної заяви без розгляду 

з підстав _______________________________________________________; 

                    (зазначити підстави: п.п.1-11 ч.1 ст. 226 ГПК України; інше) 

2.12.2.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про закриття провадження у справі з 

підстав ___________________________________________________________________; 

                                                   (зазначити підстави: п.п.1-7 ч.1 ст. 231 ГПК України) 

2.12.2.3. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про закриття підготовчого провадження та 

призначення справи до судового розгляду по суті на «_____» _________ 20_____ р.; 

2.12.2.4. Рішення від «_____» _________ 20_____ р. у випадку визнання позову відповідачем 

(ч.3 ст.185 ГПК України); 

2.12.2.5. Інше ____________________________від «_____» _________ 20_____ р. 
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                              (вказати яке судове рішення та його короткий зміст) 

2.13. Врегулювання спору за участю судді 

2.13.1. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про проведення процедури врегулювання 

спору за участю судді та зупинення провадження у справі. 

2.13.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про припинення врегулювання спору за 

участю судді (обрати потрібне):  

2.13.2.1. у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання спору за участю судді 

(п.1 ч.1 ст.189 ГПК України); 

2.13.2.2. у разі закінчення строку врегулювання спору за участю судді (п.2 ч.1 ст.189 ГПК 

України); 

2.13.2.3. за ініціативою судді у разі затягування врегулювання спору будь-якою із сторін (п.3 ч.1 

ст.189 ГПК України); 

2.13.2.4. у разі укладення сторонами мирової угоди та звернення до суду із заявою про її 

затвердження або звернення позивача до суду із заявою про залишення позовної заяви без 

розгляду, або в разі відмови позивача від позову чи визнання позову відповідачем (п.4 ч.1 

ст.189 ГПК України); 

2.13.2.5. з інших підстав _______________________________________________. 

                                                                                                (вказати підстави) 

2.14. Розгляд справи у загальному порядку 

2.14.1. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відкладення розгляду справи у 

судовому засіданні на «_____» _________ 20_____ р. (з можливістю внесення декількох 

значень) з наступних підстав (обрати потрібне): 

2.14.1.1. неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про 

направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання (п.1 ч.2 

ст.202 ГПК України); 

2.14.1.2. перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і 

місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано 

поважними (п.2 ч.2 ст.202 ГПК України); 

2.14.1.3. виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому 

засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове 

засідання може відбутися без участі такої особи (п.3 ч.2 ст.202 ГПК України); 

2.14.1.4. необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував 

неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження (п.4 ч.2 

ст.202 ГПК України). 

2.14.1.5. Інше _____________________________________________________. 

                                                                                                (вказати підстави) 

2.14.2. У судовому засіданні оголошено перерву до «_____» _________ 20_____ р.  

(з можливістю внесення декількох значень) з підстав _____________________________. 

                                                                                                              (вказати підстави) 

2.14.3. Судове засідання в режимі відеоконференції «_____» _________ 20_____ р. (з 

можливістю внесення декількох значень)  

2.14.4. Протокол від «_____» _________ 20_____ р. про вчинення окремої процесуальної дії 

поза судовим засіданням (з можливістю внесення декількох значень) 
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2.14.5. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про залишення позову без розгляду, якщо 

(обрати потрібне): 

2.14.5.1. позов подано особою, яка не має процесуальної дієздатності (п.1 ч.1 ст.226 ГПК 

України); 

2.14.5.2. позовну заяву не підписано або підписано особою, яка не має права підписувати її, або 

особою, посадове становище якої не вказано (п.2 ч.1 ст.226 ГПК України); 

2.14.5.3. у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими самими сторонами, про 

той самий предмет і з тих самих підстав (п.3 ч.1 ст.226 ГПК України); 

2.14.5.4. позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для 

вирішення спору, або позивач (його представник) не з'явився у судове засідання або не 

повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд 

справи за його відсутності і його нез'явлення не перешкоджає вирішенню спору (п.4 ч.1 ст.226 

ГПК України); 

2.14.5.5. позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без 

розгляду (п.5 ч.1 ст.226 ГПК України); 

2.14.5.6. позивач у визначений судом строк не вніс кошти для забезпечення судових витрат 

відповідача і відповідач подав заяву про залишення позову без розгляду (п.6 ч.1 ст.226 ГПК 

України); 

2.14.5.7. сторони уклали угоду про передачу даного спору на вирішення третейського суду або 

міжнародного комерційного арбітражу, і від відповідача не пізніше початку розгляду справи по 

суті, але до подання ним першої заяви щодо суті спору надійшли заперечення проти вирішення 

спору в господарському суді, якщо тільки суд не визнає, що така угода є недійсною, втратила 

чинність або не може бути виконана (п.7 ч.1 ст.226 ГПК України); 

2.14.5.8. провадження у справі відкрито за заявою, поданою без додержання вимог, викладених 

у статтях 162, 164, 172, 173 ГПК України, і позивач не усунув цих недоліків у встановлений 

судом строк (п.8 ч.1 ст.226 ГПК України); 

2.14.5.9. дієздатна особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках відкрито 

провадження у справі за заявою іншої особи, не підтримує заявлених вимог і від неї надійшла 

відповідна заява (п.9 ч.1 ст.226 ГПК України); 

2.14.5.10. після відкриття провадження судом встановлено, що позивачем подано до цього ж 

суду інший позов (позови) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з 

однакових підстав і щодо такого позову (позовів) на час вирішення питання про відкриття 

провадження у справі, що розглядається, не постановлена ухвала про відкриття або відмову у 

відкритті провадження у справі, повернення позовної заяви або залишення позову без розгляду 

(п.10 ч.1 ст.226 ГПК України); 

2.14.5.11. між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення суду іншої 

держави, якщо право укласти таку угоду передбачене законом або міжнародним договором 

України, за винятком випадків, якщо суд визнає, що така угода суперечить закону або 

міжнародному договору України, є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана 

(п.11 ч.1 ст.226 ГПК України); 

2.14.5.12. з інших підстав _______________________________________________. 

                                                                                                (вказати підстави) 

2.14.6. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про зупинення провадження у справі, (з 

можливістю внесення декількох значень), з наступних підстав (обрати потрібне): 

Довідник 9: Підстави зупинення провадження у справі 

2.14.7. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про поновлення провадження у справі, (з 

можливістю внесення декількох значень). 



11 
 

2.14.8. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про закриття провадження у справі, з 

наступних підстав: 

(обрати потрібне) 

2.14.8.1. спір не підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства (п.1 ч.1 ст.231 ГПК 

України); 

2.14.8.2. відсутній предмет спору (п.2 ч.1 ст.231 ГПК України); 

2.14.8.3. суд встановить обставини, які є підставою для відмови у відкритті провадження у 

справі відповідно до пунктів 2, 4, 5 частини першої статті 175 цього Кодексу, крім випадків, 

передбачених частиною другою статті 175 цього Кодексу (п.3 ч.1 ст.231 ГПК України); 

2.14.8.4. позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом (п.4 ч.1 ст.231 ГПК України); 

2.14.8.5. після відкриття провадження у справі між сторонами укладено угоду про передачу 

спору на вирішення до міжнародного комерційного арбітражу або третейського суду, якщо 

тільки суд не визнає, що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана 

(п.5 ч.1 ст.231 ГПК України); 

2.14.8.6. настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну 

особу, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають 

правонаступництва (п.6 ч.1 ст.231 ГПК України); 

2.14.8.7. сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом (п.7 ч.1 ст.231 ГПК України); 

2.14.8.8. інше _________________________________________________________. 

                                                                          (вказати підстави) 

2.14.9. Часткове рішення від «_____» _________ 20_____ р. 

2.14.10. Рішення від «_____» _________ 20_____ р. 

2.14.10.1. Скорочене рішення проголошено «_____» _________ 20_____ р. 

2.14.10.2. Повний текст складено «_____» _________ 20_____ р.; 

2.14.10.3. Набрало законної сили «_____» _________ 20_____ р. 

2.14.11. Рішенням: 

2.14.11.1. позов задоволено повністю. 

2.14.11.2. у задоволенні позову відмовлено (обрати потрібне): 

1) повністю; 

2) частково; 

2.14.12. Додаткове рішення від «_____» _________ 20_____ р., якщо: (обрати потрібне) 

2.14.12.1. стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і 

давали пояснення, не ухвалено рішення (п.1 ч.1 ст.244 ГПК України); 

2.14.12.2. суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної грошової суми, 

присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, що потрібно виконати (п.2 

ч.1 ст.244 ГПК України); 

2.14.12.3. судом не вирішено питання про судові витрати (п.3 ч.1 ст.244  

ГПК України). 

2.14.13. Розгляд заяв про внесення виправлень (з можливістю внесення декількох значень) 

2.14.13.1. Заява від «_____» _________ 20_____ р. про внесення виправлень  

2.14.13.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про внесення виправлень або відмову у 

внесенні виправлень. 
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2.14.14. Розгляд заяв про роз'яснення судового рішення (з можливістю внесення декількох 

значень) 

2.14.14.1. Заява від «_____» _________ 20_____ р. про роз'яснення судового рішення 

2.14.14.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про роз'яснення або відмову у 

роз'ясненні судового рішення. 

2.14.15. Окрема хвала від «_____» _________ 20_____ р. (з можливістю внесення декількох 

значень). 

2.15. Відомості щодо розгляду справи 

2.15.1. Прізвище судді ( усіх суддів) на розгляді у якого (яких) знаходиться (знаходилась) 

справа:_____________________________________________________________________;  

(з можливістю внесення декількох значень) Довідник 2: Перелік суддів 

2.15.2. Справу розглянуто «_____» _________ 20_____ р.: 

2.15.2.1. одноособово ______________________(прізвище судді); 

2.15.2.2. колегіально _______________________(прізвища суддів, які брали участь у судовому 

розгляді); 

2.15.3. Справа перебувала в провадженні: ____ років,_____ місяців,_____ днів; 

2.15.4. Справу розглянуто з порушенням строків ГПК України на _____ днів; 

2.15.5. Результати розгляду: 

2.15.5.1. позов залишено без розгляду;  

2.15.5.2. провадження у справі закрито; 

2.15.5.3. позов задоволено / у задоволенні позову відмовлено (повністю / частково) 

2.15.5.4. інше _____________________________________________________; 

                                                                                                (вказати результат) 

2.15.6. Зміст рішення (ухвали) ________________________________________________; 

                                                                                          (резолютивна частина) 

2.16. Вартісні показники:  

Довідник 4: Вартісні показники 

2.17. Застосування заходів процесуального примусу (з можливістю внесення декількох 

значень):  

2.17.1. ухвала від « _____» __________  20____р.; 

2.17.1.1. вид заходу процесуального примусу:  

Довідник 10: види заходів процесуального примусу 

2.18. Додаткові відомості щодо руху справи 

2.18.1. Дата прийняття службою діловодства суду справи після її розгляду судом першої 

інстанції «_____» _________ 20_____ р. у кількості ____ томів, а саме: 

2.18.1.1. Том _____ (з можливістю внесення декількох значень) – _____ арк. 

2.18.2. Дата направлення матеріалів справи до суду апеляційного інстанції  

(з можливістю внесення декількох значень):  

«_____» _________ 20_____ р. за вих. №_________;  

2.18.2.1. Ухвала (постанова) суду апеляційної інстанції  
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1) від «_____» _________ 20_____ р.; 

2) зміст _______________________________________ (резолютивна частина судового рішення). 

2.18.3. Дата направлення матеріалів справи до суду касаційної інстанції  

(з можливістю внесення декількох значень):  

«_____» _________ 20_____ р. за вих. №_________;  

2.18.3.1. Ухвала (постанова) суду касаційної інстанції  

1) від «_____» _________ 20_____ р.; 

2) зміст _______________________________________ (резолютивна частина судового рішення). 

2.18.4. Дата надходження справи до суду першої інстанції після перегляду справи судом (з 

можливістю внесення декількох значень): 

2.18.4.1. апеляційної інстанції «_____» _________ 20_____ р.; 

2.18.4.2. касаційної інстанції «_____» _________ 20_____ р.; 

2.18.5. Звернення судового рішення до виконання (з можливістю внесення декількох 

значень): 

2.18.5.1. Дата звернення «_____» _________ 20_____ р.; 

2.18.5.2. Проведена дія _________________________________________________; 

2.18.5.3. Видано виконавчих документів (одиниць) ____________________, у т.ч.: 

1) наказів (одиниць) ________; 

2) судових наказів (одиниць) ________; 

3) ухвал (одиниць) ________; 

4) на суму (грн) ___________. 

2.18.6. Архів  

Довідник 5: Архів 

 

3. Відомості про розгляд господарським судом справ про банкрутство 

в суді першої інстанції 
3.1. Назва місцевого господарського суду: _______________________________________; 

(обрати назву суду з переліку судів) Довідник 1: Перелік судів 

3.2. Суддя (судді): ______________________________________________________________; 

(обрати ПІБ судді (суддів) з переліку суддів) Довідник 2: Перелік суддів 

3.3. Вхідний реєстраційний номер: ______________________________________________; 

                                                                                  (вказати номер) 

3.4. Єдиний унікальний номер справи: ___________________________________________; 

                                                                              (вказати номер ЄУН справи) 

3.5. Номер провадження: _______________________________________________________; 

                                                               (вказати номер провадження, за наявності) 

3.6. Заява (справа) надійшла: «____» _________ 20_____ р.; 

                                                                   (вказати дату надходження) 

3.6.1. Вперше; 
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3.6.2. За підсудністю з _______________________________________________________; 

                                                                                    (вказати з якого суду) 

3.6.3. Після скасування судового рішення, та направлення справи: 

3.6.3.1. на новий розгляд;  

3.6.3.2. для продовження розгляду: 

1) на стадії відкриття провадження; 

2) на стадії судового розгляду; 

3.6.4. Інше _______________________________________________________________; 

                                                                         (вказати) 

3.7. Категорія справи:  

Довідник 6: Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ 

3.8. Учасники справи про банкрутство (з можливістю внесення декількох значень): 

Довідник 11: Учасники справи про банкрутство 

3.8.1. Інші __________________________________________________________________  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

3.9. Санація боржника до відкриття провадження (проваджень) у справі про 

банкрутство (ст.6 Закону) 

3.9.1. Заява від «____» _________ 20_____ р. про затвердження плану санації боржника до 

відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство 

3.9.2. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про прийняття до розгляду заяви про 

затвердження плану санації боржника до відкриття провадження (проваджень) у справі про 

банкрутство 

3.9.2.1. Судове засідання призначено на "___" год. "___" хв.  

«____» _________ 20_____ р. 

3.9.2.2. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову в затвердженні плану санації 

боржника до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, якщо: 

3.9.2.3. при схваленні плану санації були допущені порушення законодавства, що вплинули на 

результат голосування загальних зборів кредиторів; 

3.9.2.4. кредитор, який не брав участі в голосуванні або ж голосував проти схвалення плану 

санації, доведе, що в разі ліквідації боржника у порядку, визначеному цим Законом, його 

вимоги були б задоволені в розмірі, що перевищує розмір вимог, які будуть задоволені 

відповідно до умов плану санації; 

3.9.2.5. відсутнє письмове погодження плану санації усіма забезпеченими кредиторами; 

3.9.2.6. боржником були надані недостовірні дані щодо кредиторської заборгованості; 

3.9.2.7. інше ____________________________________________________. 

                                                                                           (вказати підстави) 

3.9.3. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про затвердження плану санації боржника 

до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство та введення мораторію на 

задоволення вимог кредиторів. 

3.9.4. Заяви / клопотання, заявлені під час процедури санації боржника до відкриття 

провадження (проваджень) у справі про банкрутство (з можливістю обрання декількох 

значень): 
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3.9.4.1. дата «____» _________ 20_____ р.; 

3.9.4.2. короткий зміст _________________________________________; 

3.9.4.3. надійшла до суду «____» _________ 20_____ р.; 

3.9.4.4. розглянуто «____» _________ 20_____ р.; 

3.9.4.5. результат розгляду ______________________________________. 

3.10. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника 

3.10.1. розпорядження майном боржника; 

3.10.2. мирова угода; 

3.10.3. санація (відновлення платоспроможності) боржника; 

3.10.4. ліквідація банкрута. 

3.11. Порядок провадження у справі про банкрутство 

3.11.1. загальний; 

3.11.2. спеціальний; 

3.11.3. спрощений. 

3.12. Порушення справи про банкрутство 

3.12.1. Заява (обрати: боржника або кредитора) __________________________________  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

від «____» _________ 20_____ р. про відкриття провадження (проваджень) у справі про 

банкрутство. 

3.12.2. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про залишення заяви без розгляду, якщо: 

3.12.2.1. заявник (заявники) «____» _________ 20_____ р. відкликали заяву про порушення 

справи про банкрутство після винесення ухвали про її прийняття до дати проведення 

підготовчого засідання суду; 

3.12.2.2. інше _____________________________________________________. 

                                                                                             (вказати підстави) 

3.12.3. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у прийнятті заяви про 

порушення справи про банкрутство (ст.14 Закону), якщо: 

3.12.3.1. провадження у справі про банкрутство боржника не допускається згідно із законом 

(абз.2 ч.1 ст.14 Закону); 

3.12.3.2. справа не підсудна даному господарському суду (абз.3 ч.1 ст.14 Закону); 

3.12.3.3. стосовно боржника вже порушено справу про банкрутство (абз.4 ч.1 ст.14 Закону); 

3.12.3.4. юридичну особу - боржника припинено в установленому законодавством порядку 

(абз.5 ч.1 ст.14 Закону); 

3.12.3.5. до боржника заявлено вимоги, які не є безспірними (абз.6 ч.1 ст.14 Закону); 

3.12.3.6. вимоги кредитора повністю забезпечені заставою майна боржника (абз.7 ч.1 ст.14 

Закону); 

3.12.3.7. господарським судом затверджено план санації боржника до відкриття провадження 

(проваджень) у справі про банкрутство згідно зі статтею 6 цього Закону (абз.8 ч.1 ст.14 Закону); 

3.12.3.8. з інших підстав ____________________________________________. 

                                                                                                      (вказати підстави) 
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3.12.4. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про повернення заяви про порушення 

справи про банкрутство (ст.15 Закону), якщо: 

3.12.4.1. заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посаду якої у 

заяві не зазначено (абз.2 ч.1 ст.15 Закону); 

3.12.4.2. заява не відповідає змісту вимог, зазначених у цьому Законі (абз.3 ч.1 ст.15 Закону); 

3.12.4.3. не подано доказів щодо сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі (абз.4 

ч.1 ст.15 Закону); 

3.12.4.4. заявник-кредитор не подав доказів неспроможності боржника виконати свої грошові 

зобов'язання перед кредиторами в розмірі, визначеному частиною третьою статті 10 цього 

Закону, протягом трьох місяців після відкриття виконавчого провадження, якщо інше не 

передбачено цим Законом (абз.5 ч.1 ст.15 Закону); 

3.12.4.5. заявник-кредитор не надав доказів надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї 

документів (абз.2 ч.1 ст.15 Закону); 

3.12.4.6. заявник (заявники) «____» _________ 20_____ р. відкликали заяву про порушення 

справи про банкрутство до винесення ухвали про її прийняття (ч.5 ст.15 Закону); 

3.12.4.7. з інших підстав ____________________________________________. 

                                                                                                     (вказати підстави) 

3.12.5. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про прийняття заяви до розгляду 

3.12.5.1. дата проведення підготовчого засідання суду  

«____» _________ 20_____ р. 

3.12.5.2. прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою 

системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників 

майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України ______________________________. 

                                                                                                                (вказати) 

3.13. Підготовче засідання 

3.13.1. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відкладення проведення підготовчого 

засідання суду на "___" год. "___" хв. «____» _________ 20_____ р.  

3.13.1.1.  для оформлення допуску до державної таємниці арбітражному керуючому; 

3.13.1.2. з інших підстав ____________________________________________. 

                                                                                                     (вказати підстави) 

3.13.2. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у відкритті провадження 

(проваджень) у справі про банкрутство, якщо (обрати потрібне): 

3.13.2.1. заявником не доведено наявності підстав для відкриття провадження (проваджень) у 

справі про банкрутство (абз.2 ч.7 ст.16 Закону); 

3.13.2.2. вимоги кредитора є повністю забезпеченими майном боржника (абз.3 ч.7 ст.16 Закону); 

3.13.2.3. вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у 

порядку позовного провадження (абз.4 ч.7 ст.16 Закону); 

3.13.2.4. вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до 

підготовчого засідання суду (абз.5 ч.7 ст.16 Закону); 

3.13.2.5. відсутня хоча б одна з підстав, передбачених частиною третьою статті 10 цього Закону 

(абз.6 ч.7 ст.16 Закону); 

3.13.2.6. з інших підстав ____________________________________________. 

                                                                                                     (вказати підстави) 
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3.13.3. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відкриття провадження (проваджень) у 

справі про банкрутство (ч.9 ст.16 Закону), якою: 

3.13.3.1. визнано вимоги кредитора у розмірі __________________________; 

3.13.3.2. введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; 

3.13.3.3. введено процедуру розпорядження майном; 

3.13.3.4. призначено розпорядника майна _____________________________, встановлено розмір 

оплати його послуг та джерела її сплати; 

3.13.3.5. вжиті заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та 

власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення 

щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети 

застави; 

3.13.3.6. встановлено строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей 

про результати розгляду вимог кредиторів – «____» _________ 20_____ р.; 

3.13.3.7. встановлено дату складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та 

подання його на затвердження до господарського суду – «____» _________ 20_____ р.; 

3.13.3.8. встановлено дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше двох 

місяців та десяти днів, а в разі великої кількості кредиторів – «____» _________ 20_____ р.; 

3.13.3.9. встановлено строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника – 

«____» _________ 20_____ р. 

3.13.4. Здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про 

банкрутство на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет – «____» _________ 20_____ р. 

3.14. Розпорядником здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи 

про банкрутство – «____» _________ 20_____ р. 

Процедура розпорядження майном 

3.15. Розгляд позовних вимог конкурсних кредиторів до боржника  

3.15.1. Позовна заява (з можливістю внесення декількох значень) 

____________________________________________________________________ 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

про грошові зобов'язання боржника, що виникли до відкриття провадження (проваджень) у 

справі про банкрутство: 

3.15.1.1. надійшла «____» _________ 20_____ р. 

3.15.1.2. ухвала від «____» _________ 20_____ р. про закриття позовного провадження на 

підставі п. 2 ч. 1 ст. 80 ГПК України, у разі звернення позивача із заявою про визнання його 

грошових вимог до боржника у справі про банкрутство після винесення ухвали господарського 

суду за результатами розгляду цих вимог; 

3.15.1.3. ухвала від «____» _________ 20_____ р. про зупинення провадження у справі після 

офіційного оприлюднення відповідного оголошення; 

3.15.1.4. судове рішення від «____» _________ 20_____ р. про поновлення позовного 

провадження та відмову у задоволенні позову, якщо позивач не звернувся у тридцятиденний 

строк з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство із 

заявою про визнання його грошових вимог до боржника у справі про банкрутство;  

3.15.1.5. ухвала від «____» _________ 20_____ р. про поновлення позовного провадження, 

якщо у відкритті провадження (проваджень) у справі про банкрутство відмовлено або 

провадження у справі про банкрутство припинено. 
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3.16. Виявлення кредиторів  

3.16.1. Заява про визнання грошових вимог до боржника у справі про банкрутство (з 

можливістю внесення декількох значень): ______________________________________ 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

3.16.1.1. надійшла «____» _________ 20_____ р. 

3.16.1.2. вимоги: 

1) визнані розпорядником майна боржника: 

1.1) повністю; 

1.2) частково; 

2) невизнані розпорядником майна боржника. 

3.17. Попереднє засідання господарського суду (ст.25 Закону) 

3.17.1. Ухвалою від «____» _________ 20_____ р. визначено: 

3.17.1.1. розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником 

майна до реєстру вимог кредиторів: 

черга задоволення ___, кредитор _____________________ розмір визнаних вимог _________ грн 

(із можливістю внесення декількох значень); 

3.17.1.2. розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів: 

кредитор _______ розмір невизнаних вимог __ грн (із можливістю внесення декількох значень); 

3.17.1.3. дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів – «____» _________ 20___ р.; 

3.17.1.4. дата підсумкового засідання суду – «____» _________ 20_____ р., на якому буде 

винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і 

відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про 

банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та 

відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною 

другою статті 22 цього Закону. 

3.18. Підсумкове засідання господарського суду (ст.27 Закону) 

3.18.1. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про введення процедури санації та 

затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та 

погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому статтею 30 цього 

Закону; 

3.18.1.1. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про введення процедури санації та 

зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації у разі відхилення плану санації 

боржника зборами кредиторів або неподання його боржником;  

3.18.2. Постанова від «____» _________ 20_____ р. про визнання боржника банкрутом і 

відкриття ліквідаційної процедури; 

3.18.3. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про закриття провадження у справі про 

банкрутство; 

3.18.4. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про продовження строку процедури 

розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду в межах граничного 

строку, визначеного цим Законом. 

3.19. Збори кредиторів (ст.26 Закону) 

3.19.1. Збори кредиторів прийняли рішення від «____» _________ 20_____ р.: 
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3.19.1.1. схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення 

процедури санації і затвердження плану санації; 

3.19.1.2. відхилити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення 

процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації; 

3.19.1.3. подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і 

зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації у разі його неподання боржником; 

3.19.1.4. подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та 

відкриття ліквідаційної процедури; 

3.19.1.5. подати до господарського суду клопотання про укладення мирової угоди. 

3.19.2. Комітет кредиторів «____» _________ 20_____ р. прийняв рішення про звернення до 

господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження 

майном, у разі наявності обставин, що не надають комітету кредиторів можливості у 

встановлені строки прийняти одне з таких рішень, комітет кредиторів може прийняти рішення. 

3.20. Заяви / клопотання, заявлені під час процедури розпорядження майном боржника  

(з можливістю обрання декількох значень): 

3.20.1. дата «____» _________ 20_____ р.; 

3.20.2. короткий зміст _________________________________________; 

3.20.3. надійшла до суду «____» _________ 20_____ р.; 

3.20.4. розглянуто «____» _________ 20_____ р.; 

3.20.5. результат розгляду ______________________________________. 

Процедура санації боржника 

3.21. Введення процедури санації боржника (ст.28 Закону) 

3.21.1. Клопотання комітету кредиторів від «____» _________ 20_____ р. про введення 

процедури санації 

3.21.2. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про введення процедури санації строком на 

шість місяців та призначення керуючого санацією ______________________________. 

3.21.3. Клопотання керівника санації чи комітету кредиторів (обрати потрібне) про 

продовження строку процедури санації 

3.21.4. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про продовження строку процедури санації 

строком на шість місяців. 

3.21.5. Здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про введення процедури санації 

здійснюється на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет – «____» _________ 20_____ р. 

3.22. План санації (ст.29 Закону) 

3.22.1. розроблено керуючим санації «____» _________ 20_____ р.;   

3.22.2. подано комітету кредиторів, який «____» _________ 20_____ р. прийняв одне з таких 

рішень: 

3.22.2.1. схвалити план санації та подати його до господарського суду; 

3.22.2.2. відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про 

визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; 

3.22.2.3. відхилити план санації, звернутися до господарського суду з клопотанням про усунення 

арбітражного керуючого від виконання ним обов'язків керуючого санацією та про призначення 

нового керуючого санацією в порядку, встановленому цим Законом. Зазначене рішення має 

містити дату скликання чергового засідання комітету кредиторів для розгляду нового плану 

санації; 
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3.22.3. подано суду «____» _________ 20_____ р.; 

3.22.4. ухвала від «____» _________ 20_____ р. про затвердження плану санації. 

3.23. Виконання зобов'язань боржника власником майна (органом, уповноваженим 

управляти майном) боржника у процедурі санації (ст.31 Закону) 

3.23.1. Заява від «____» _________ 20_____ р. про намір задовольнити вимоги кредиторів 

3.23.2. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про: 

3.23.2.1.  задоволення заяви про наміри; 

3.23.2.2. відмову у задоволенні такої заяви. 

3.24. Звіт керуючого санацією (ст.36 Закону): 

3.24.1. розроблено керуючим санації «____» _________ 20_____ р.;   

3.24.2. подано комітету кредиторів, який «____» _________ 20_____ р. прийняв рішення про 

звернення до господарського суду з клопотанням щодо: 

3.24.2.1. припинення процедури санації у зв'язку з виконанням плану санації і відновленням 

платоспроможності боржника; 

3.24.2.2. припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної 

процедури; 

3.24.2.3. припинення або продовження процедури санації та укладення мирової угоди. 

3.24.3. подано суду «____» _________ 20_____ р.; 

3.24.4. ухвала від «____» _________ 20_____ р. про:  

3.24.4.1. затвердження звіту керуючого санації; 

3.24.4.2. відмову у затвердженні звіту керуючого санацією; 

3.24.4.3. затвердження мирової угоди. 

3.25. Заяви / клопотання, заявлені під час процедури санації (з можливістю обрання 

декількох значень): 

3.25.1. дата «____» _________ 20_____ р.; 

3.25.2. короткий зміст _________________________________________; 

3.25.3. надійшла до суду «____» _________ 20_____ р.; 

3.25.4. розглянуто «____» _________ 20_____ р.; 

3.25.5. результат розгляду ______________________________________. 

Ліквідаційна процедура 

3.26. Постанова від «____» _________ 20_____ р. про визнання боржника банкрутом і 

відкриття ліквідаційної процедури  строком на дванадцять місяців та призначення ліквідатора 

_____________________________________________________ (ст.37 Закону). 

3.27. Здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і 

відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет –  

«____» _________ 20_____ р. 

3.28. Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс (ст.46 Закону): 

3.28.1. складено «____» _________ 20_____ р.; 

3.28.2. схвалено комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти 

майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких 

частка державної власності перевищує 50 відсотків) «____» _________ 20_____ р.; 
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3.28.3. подано суду «____» _________ 20_____ р.; 

3.28.4. ухвала від «____» _________ 20_____ р. про (обрати потрібне): 

3.28.4.1.  затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу; 

3.28.4.2. про ліквідацію юридичної особи – банкрута; 

3.28.4.3. призначення нового ліквідатора; 

3.28.4.4. ліквідацію юридичної особи, що звільнилася від боргів. 

3.29. Заяви / клопотання, заявлені під час ліквідаційної процедури (з можливістю обрання 

декількох значень): 

3.29.1. дата «____» _________ 20_____ р.; 

3.29.2. короткий зміст _________________________________________; 

3.29.3. надійшла до суду «____» _________ 20_____ р.; 

3.29.4. розглянуто «____» _________ 20_____ р.; 

3.29.5. результат розгляду ______________________________________. 

3.30. Мирова угода у справі про банкрутство (ст.77 Закону): 

3.30.1. укладена між боржником і кредиторами «____» _________ 20_____ р.; 

3.30.2. схвалена забезпеченими кредиторами «____» _________ 20_____ р.; 

3.30.3. надійшла до суду «____» _________ 20_____ р.; 

3.30.4. ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову в затвердженні мирової угоди у 

разі: 

3.30.4.1. порушення порядку укладення мирової угоди, встановленого Законом; 

3.30.4.2. якщо умови мирової угоди суперечать законодавству. 

3.30.5. ухвала від «____» _________ 20_____ р. про затвердження мирової. 

3.31. Підстави закриття провадження у справі про банкрутство (ст.83 Закону) (обрати 

потрібне): 

3.31.1. боржник - юридична особа не внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців (п.1 чт.1 ст.83 Закону); 

3.31.2. юридичну особу, яка є боржником, припинено в установленому законодавством 

порядку, про що є відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців (п.2 чт.1 ст.83 Закону); 

3.31.3. у провадженні господарського суду є справа про банкрутство того ж боржника (п.3 чт.1 

ст.83 Закону); 

3.31.4. затверджений звіт керуючого санацією боржника в порядку, передбаченому цим 

Законом (п.4 чт.1 ст.83 Закону); 

3.31.5. затверджена мирова угода в порядку, передбаченому цим Законом (п.5 чт.1 ст.83 

Закону); 

3.31.6. затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Законом (п.6 чт.1 ст.83 

Закону); 

3.31.7. боржник виконав усі зобов'язання перед кредиторами (п.7 чт.1 ст.83 Закону); 

3.31.8. до боржника після офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження 

(проваджень) у справі про його банкрутство не висунуто вимог (п.8 чт.1 ст.83 Закону); 
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3.31.9. згідно із законом справа не підлягає розгляду в господарських судах України (п.9 чт.1 

ст.83 Закону); 

3.31.10. господарським судом не встановлені ознаки неплатоспроможності боржника (п.11 чт.1 

ст.83 Закону); 

3.31.11. в інших випадках, передбачених законом (п.12 чт.1 ст.83 Закону). 

3.32. Провадження у справі про банкрутство закрито судовим рішенням  

від «_____» _________ 20_____ р., яке: 

3.32.1. Набрало законної сили «_____» _________ 20_____ р. 

3.33. Розгляд заяв про внесення виправлень (з можливістю внесення декількох значень) 

3.33.1. Заява від «_____» _________ 20_____ р. про внесення виправлень  

3.33.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про внесення виправлень або відмову у 

внесенні виправлень. 

3.34. Розгляд заяв про роз'яснення судового рішення (з можливістю внесення декількох 

значень) 

3.34.1. Заява від «_____» _________ 20_____ р. про роз'яснення судового рішення 

3.34.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про роз'яснення або відмову у роз'ясненні 

судового рішення. 

3.35. Окрема хвала від «_____» _________ 20_____ р. (з можливістю внесення декількох 

значень). 

3.36. Інші заяви / клопотання (з можливістю обрання декількох значень): 

3.36.1. дата «____» _________ 20_____ р.; 

3.36.2. короткий зміст _________________________________________; 

3.36.3. надійшла до суду «____» _________ 20_____ р.; 

3.36.4. розглянуто «____» _________ 20_____ р.; 

3.36.5. результат розгляду ______________________________________. 

3.37. Відомості щодо розгляду справи 

3.37.1. Прізвище судді ( усіх суддів) на розгляді у якого (яких) знаходиться (знаходилась) 

справа:_____________________________________________________________________; 

(з можливістю внесення декількох значень) Довідник 2: Перелік суддів 

3.37.2. Справу розглянуто «_____» _________ 20_____ р.: 

3.37.2.1. одноособово ______________________(прізвище судді); 

3.37.2.2. колегіально _______________________(прізвища суддів, які брали участь у судовому 

розгляді); 

3.37.3. Справа перебувала в провадженні: ____ років,_____ місяців,_____ днів; 

3.37.4. Справу розглянуто з порушенням строків ГПК України на _____ днів; 

3.37.5. Зміст постанови (ухвали) _________________________________________________; 

                                                                                          (резолютивна частина) 

3.38. Вартісні показники:  

Довідник 4: Вартісні показники 

3.39. Застосування заходів процесуального примусу (з можливістю внесення декількох 

значень): 
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3.39.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р.; 

3.39.1.1. вид заходу процесуального примусу:  

Довідник 10: види заходів процесуального примусу 

3.40. Додаткові відомості щодо руху справи 

3.40.1. Дата прийняття службою діловодства суду справи після її розгляду судом першої 

інстанції «_____» _________ 20_____ р. у кількості ____ томів, а саме: 

3.40.1.1. Том _____ (з можливістю внесення декількох значень) – _____ арк. 

3.40.2. Дата направлення матеріалів справи до суду апеляційного інстанції  

(з можливістю внесення декількох значень):  

«_____» _________ 20_____ р. за вих. №_________;  

3.40.2.1. Ухвала (постанова) суду апеляційної інстанції  

1) від «_____» _________ 20_____ р.; 

2) зміст _______________________________________ (резолютивна частина судового рішення). 

3.40.3. Дата направлення матеріалів справи до суду касаційної інстанції  

(з можливістю внесення декількох значень):  

«_____» _________ 20_____ р. за вих. №_________;  

3.40.3.1. Ухвала (постанова) суду касаційної інстанції  

1) від «_____» _________ 20_____ р.; 

2) зміст _______________________________________ (резолютивна частина судового рішення). 

3.40.4. Дата надходження справи до суду першої інстанції після перегляду справи судом (з 

можливістю внесення декількох значень): 

3.40.4.1. апеляційної інстанції «_____» _________ 20_____ р.; 

3.40.4.2. касаційної інстанції «_____» _________ 20_____ р.; 

3.40.5. Архів  

Довідник 5: Архів 

 

4. Відомості про перегляд господарським судом 

справ та матеріалів в суді апеляційної інстанції. 

4.1. Назва господарського суду апеляційної інстанції : _____________________________; 

(обрати назву суду з переліку судів) Довідник 1: Перелік судів 

4.2. Суддя-доповідач  та судді: 
___________________________________________________; 

(обрати ПІБ судді (суддів) з переліку суддів) Довідник 2: Перелік суддів 

4.3. Вхідний реєстраційний номер: ______________________________________________; 

                                                                                      (вказати номер) 

4.4. Єдиний унікальний номер справи: ___________________________________________; 

                                                                              (вказати номер ЄУН справи) 

4.5. Номер провадження: _______________________________________________________; 

                                                          (вказати номер провадження, за наявності) 

4.6. Скарга надійшла: «____» _________ 20_____ р.: 
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(з можливістю внесення декількох значень) 

4.6.1. на рішення суду першої інстанції _________________________________________ від 

«____» _________ 20_____ р.;             (вказати назву суду першої інстанції) 

4.6.2. на постанову суду першої інстанції _______________________________________ від 

«____» _________ 20_____ р.;             (вказати назву суду першої інстанції) 

4.6.3. на ухвалу суду першої інстанції __________________________________________,  

                                                                             (вказати назву суду першої інстанції) 

що оскаржується в апеляційному порядку окремо від рішення суду, а саме: 

4.6.3.1. про відмову у видачі судового наказу; 

4.6.3.2. про забезпечення доказів, відмову в забезпеченні доказів, скасування ухвали про 

забезпечення доказів; 

4.6.3.3. про забезпечення позову, заміну заходу забезпечення позову; 

4.6.3.4. про скасування забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову, відмову у 

скасуванні чи заміні заходів забезпечення позову; 

4.6.3.5. про зустрічне забезпечення, зміну чи скасування зустрічного забезпечення; 

4.6.3.6. про повернення заяви позивачеві (заявникові); 

4.6.3.7. про відмову у відкритті провадження у справі; 

4.6.3.8. про передачу справи на розгляд іншого суду; 

4.6.3.9. про відмову поновити або продовжити пропущений процесуальний строк; 

4.6.3.10. про затвердження мирової угоди; 

4.6.3.11. про призначення експертизи; 

4.6.3.12. про зупинення провадження у справі; 

4.6.3.13. про закриття провадження у справі; 

4.6.3.14. про залишення позову (заяви) без розгляду; 

4.6.3.15. окрема ухвала; 

4.6.3.16. про стягнення штрафу в порядку процесуального примусу; 

4.6.3.17. у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, передбачених Законом 

України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; 

4.6.3.18. про внесення, відмову у внесенні виправлень у рішення; 

4.6.3.19. про відмову ухвалити додаткове рішення; 

4.6.3.20. про роз'яснення чи відмову у роз'ясненні судового рішення; 

4.6.3.21. про відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами; 

4.6.3.22. про поновлення, відмову у поновленні пропущеного строку для пред'явлення наказу до 

виконання; 

4.6.3.23. про внесення чи відмову у внесенні виправлень до виконавчого документа, визнання чи 

відмову у визнанні виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню; 

4.6.3.24. щодо відстрочки або розстрочки виконання рішення, ухвали, постанови, зміну способу 

та порядку їх виконання; 

4.6.3.25. про розгляд скарг на рішення, дії (бездіяльність) органів Державної виконавчої служби, 

державного виконавця, приватного виконавця; 
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4.6.3.26. про заміну чи відмову у заміні сторони у справі (процесуальне правонаступництво) або 

сторони виконавчого провадження; 

4.6.3.27. про поворот виконання чи відмову у повороті виконання; 

4.6.3.28. про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, чи нерухоме 

майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку; 

4.6.3.29. щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України; 

4.6.3.30. про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими 

особами; 

4.6.3.31. про відмову у відкритті провадження у справі про скасування рішення третейського 

суду; 

4.6.3.32. про повернення заяви про скасування рішення третейського суду; 

4.6.3.33. про повернення заяви про видачу наказу за рішенням третейського суду без розгляду; 

4.6.3.34. про залишення без розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження; 

4.6.3.35. про відновлення чи відмову у відновленні повністю або частково втраченого судового 

провадження. 

4.7. Справа надійшла: 

4.7.1. Вперше; 

4.7.2. Після скасування судового рішення, та направлення справи: 

4.7.2.1. на новий розгляд;  

4.7.2.2. для продовження розгляду; 

4.7.3. Інше _______________________________________________________________; 

                                                                         (вказати) 

4.8. Категорія справи: обрати з переліку:  

Довідник 6: Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ 

4.9. Учасники судового процесу: 

4.9.1. заявник апеляційної скарги ______________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

4.9.2. учасник справи, який приєднався до апеляційної скарги  

______________________________________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

4.9.3. Довідник 7: Учасники судового процесу (позовне провадження) /  

Довідник 11: Учасники справи про банкрутство; 

4.9.4. інші __________________________________________________________________. 

(вказати) 

4.10. Подано клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження  

(обрати у разі наявності). 
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4.10.1. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про поновлення строку на апеляційне 

оскарження. 

4.11. Відкриття апеляційного провадження у справі 

4.11.1. Ухвала від «_____» _________ 20___ р. про залишення апеляційної скарги без руху; 

4.11.1.1. Недоліки апеляційної скарги ____________________________________; 

4.11.1.2. Строк усунення недоліків «_____» _________ 20_____ р. 

4.11.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про повернення апеляційної скарги, 

у разі, якщо (обрати потрібне): 

4.11.2.1. не усунуто недоліки апеляційної скарги, яку залишено без руху у зв’язку з 

недодержанням вимог, викладених у статтях 258, 260 ГПК України: 

__________________________________________________________________________________; 

(вказати яких саме вимог недодержано) 

4.11.2.2. апеляційна скарга подана особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписана, 

або підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не 

зазначено (п.1 ч.5 ст.260 ГПК України); 

4.11.2.3. до постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження особа, яка подала 

скаргу, подала заяву про її відкликання (п.2 ч.5 ст.260 ГПК України); 

4.11.2.4. скаргу подано в інший спосіб, ніж до суду апеляційної інстанції (п.3 ч.5 ст.260 ГПК 

України); 

4.11.2.5. скаргу подано на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду (п.4 ч.5 

ст.260 ГПК України); 

4.11.2.6. Інше _________________________________________________________. 

                                                                                         (указати які саме підстави) 

4.11.3. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про відмову у відкритті провадження у 

справі, у разі, якщо (обрати потрібне): 

4.11.3.1. апеляційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає апеляційному оскарженню 

(п.1 ч.1 ст.261 ГПК України); 

4.11.3.2. є ухвала про закриття провадження у зв'язку з відмовою від раніше поданої апеляційної 

скарги цієї ж особи на це саме судове рішення (п.2ч.1 ст.261 ГПК України); 

4.11.3.3. є постанова про залишення апеляційної скарги цієї ж особи без задоволення або ухвала 

про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою цієї особи на це 

саме судове рішення (п.3 ч.1 ст.261 ГПК України); 

4.11.3.4. скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на 

апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження 

визнані судом неповажними (п.4 ч.1 ст.261 ГПК України);  

4.11.3.5. після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення (ч.2 ст.261 

ГПК України);  

4.11.3.6. Інше _________________________________________________________. 

                                                                                         (указати які саме підстави) 

4.11.4. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про відкриття апеляційного провадження 

у справі: 

4.11.4.1. зупинено дію оскаржуваного рішення у випадку поновлення строку на апеляційне 

оскарження (обрати у разі наявності). 
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4.11.5. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про закриття апеляційного провадження у 

справі, з наступних підстав: 

(обрати потрібне) 

4.11.5.1. після відкриття апеляційного провадження особа, яка подала апеляційну скаргу, 

заявила клопотання про відмову від скарги, за винятком випадків, коли є заперечення інших 

осіб, які приєдналися до апеляційної скарги (п.1 ч.1 ст.264 ГПК України); 

4.11.5.2. після відкриття апеляційного провадження виявилося, що апеляційну скаргу не 

підписано, подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, або підписано особою, яка не 

має права її підписувати (п.2 ч.1 ст.264 ГПК України); 

4.11.5.3. після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою особою з 

підстав вирішення судом питання про її права, інтереси та (або) обов'язки, встановлено, що 

судовим рішенням питання про права, інтереси та (або) обов'язки такої особи не вирішувалося 

(п.3 ч.1 ст.264 ГПК України); 

4.11.5.4. Інше _________________________________________________________. 

                                                                                         (указати які саме підстави) 

4.11.6. Приєднання до апеляційної скарги 

4.11.6.1. Заява (вказати заявника; Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення) 

__________________________________________ про приєднання до апеляційної скарги, 

надійшла до суду «_____» _________ 20_____ р.; 

4.12. Апеляційний розгляд 

4.12.1. Розгляд справ у суді апеляційної інстанції здійснюється (обрати потрібне):  

4.12.1.1. у судовому засіданні, призначеному на "___" год. "___" хв.  

«___» ____________ 20_____ р., з повідомленням учасників справи; 

4.12.1.2. без повідомлення учасників справи. 

4.12.2. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про відкладення розгляду справи на "___" 

год. "___" хв. «___» ____________ 20_____ р. 

4.12.3. У судовому засіданні оголошено перерву до «_____» _________ 20_____ р.  

(з можливістю внесення декількох значень) з підстав _____________________________. 

                                                                                                              (вказати підстави) 

4.12.4. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про зупинення провадження у справі, (з 

можливістю внесення декількох значень), з наступних підстав (обрати потрібне): 

Довідник 9: Підстави зупинення провадження у справі 

4.12.5. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про поновлення провадження у справі, (з 

можливістю внесення декількох значень). 

4.12.6. Відмова від позову чи мирова угода сторін (ст.274 ГПК України) 

4.12.6.1. Заява (вказати заявника) ________________________________________ про відмову 

від позову чи мирова угода сторін (обрати потрібне) надійшла до суду  

«_____» _________ 20_____ р.; 

4.12.6.2.  Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про прийняття відмови позивача від позову 

або про затвердження мирової угоди сторін (обрати потрібне), визнання нечинним судового 

рішення першої інстанції, яким закінчено розгляд справи, та закриття провадження у справі. 

4.12.7. Постанова суду апеляційної інстанції від «_____» _________ 20_____ р.: 

(обрати потрібне) 



28 
 

4.12.7.1. залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення (п.1 ч.1 ст.275 ГПК 

України); 

4.12.7.2. скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній 

частині або змінити рішення (п.2 ч.1 ст.275 ГПК України); 

4.12.7.3. визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або частково у 

передбачених цим Кодексом випадках і закрити провадження у справі у відповідній частині (п.3 

ч.1 ст.275 ГПК України); 

4.12.7.4. скасувати судове рішення повністю або частково і у відповідній частині закрити 

провадження у справі повністю або частково або залишити позовну заяву без розгляду 

повністю або частково (п.4 ч.1 ст.275 ГПК України); 

4.12.7.5. скасувати судове рішення і направити справу для розгляду до іншого суду першої 

інстанції за встановленою підсудністю (п.5 ч.1 ст.275 ГПК України); 

4.12.7.6. скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити 

справу для продовження розгляду до суду першої інстанції (п.6 ч.1 ст.275 ГПК України); 

4.12.7.7. у передбачених цим Кодексом випадках скасувати свою постанову (повністю або 

частково) і прийняти одне з рішень, зазначених у пунктах 1 - 6 частини першої цієї статті (п.7 

ч.1 ст.275 ГПК України); 

4.12.7.8. інше _________________________________________________________. 

                                                                           (вказати) 

4.12.8. Розгляд заяв про внесення виправлень (з можливістю внесення декількох значень) 

4.12.8.1. Заява від «_____» _________ 20_____ р. про внесення виправлень  

4.12.8.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про внесення виправлень або відмову у 

внесенні виправлень. 

4.12.9. Розгляд заяв про роз'яснення судового рішення (з можливістю внесення декількох 

значень) 

4.12.9.1. Заява від «_____» _________ 20_____ р. про роз'яснення судового рішення 

4.12.9.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про роз'яснення або відмову у роз'ясненні 

судового рішення. 

4.12.10. Окрема хвала від «_____» _________ 20_____ р. (з можливістю внесення декількох 

значень). 

4.13. Відомості щодо розгляду справи 

4.13.1. Прізвище усіх суддів на розгляді у яких знаходиться (знаходилась) справа у суді 

апеляційної інстанції:_________________________________________________________; 

(з можливістю внесення декількох значень) Довідник 2: Перелік суддів 

4.13.2. Справу розглянуто «_____» _________ 20_____ р.: 

4.13.2.1. колегіально ___________________________________________________; 

                                         (прізвища суддів, які брали участь у судовому розгляді) 

4.13.3. Справа перебувала в провадженні: ____ років,_____ місяців,_____ днів; 

4.13.4. Справу розглянуто з порушенням строків ГПК України на _____ днів; 

4.13.5. Зміст постанови (ухвали) ________________________________________________; 

                                                                                                 (резолютивна частина) 

4.14. Вартісні показники:  
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Довідник 4: Вартісні показники – лише 3 пункт 

4.15. Застосування заходів процесуального примусу (з можливістю внесення декількох 

значень): 

4.15.1. ухвала від « _____»   __________  20____р.; 

4.15.1.1. вид заходу процесуального примусу:  

Довідник 10: види заходів процесуального примусу 

4.16. Додаткові відомості щодо руху справи 

4.16.1. Дата прийняття службою діловодства суду справи після її розгляду судом апеляційної 

інстанції «_____» _________ 20_____ р. у кількості ____ томів, а саме: 

4.16.1.1. Том _____ (з можливістю внесення декількох значень) – _____ арк. 

4.16.2. Дата направлення матеріалів справи до суду першої інстанції  

(з можливістю внесення декількох значень):  

«_____» _________ 20_____ р. за вих. №_________.  

 

5. Відомості про перегляд судових рішень  

за нововиявленими або виключними обставинами 

5.1. Назва господарського суду: _______________________________________________; 

(обрати назву суду з переліку судів) Довідник 1: Перелік судів 

5.2. Суддя (судді): _____________________________________________________________; 

(обрати ПІБ судді (суддів) з переліку суддів) Довідник 2: Перелік суддів 

5.3. Вхідний реєстраційний номер: _____________________________________________; 

                                                                                      (вказати номер) 

5.4. Єдиний унікальний номер справи: ___________________________________________; 

                                                                              (вказати номер ЄУН справи) 

5.5. Номер провадження: _______________________________________________________; 

                                                          (вказати номер провадження, за наявності) 

5.6. Заява про перегляд судового рішення від «____» _________ 20_____ р. (вказати суд, 

що ухвалив рішення) ______________________________________________ надійшла «____» 

_________ 20_____ р.: 

5.6.1. за нововиявленими обставинами (обрати потрібне): 

5.6.1.1. 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 (п.1 ч.2 ст.320 ГПК України); 

5.6.1.2. встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та 

звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, факт надання 

завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо 

неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що 

потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі (п.2 ч.2 ст.320 ГПК України); 

5.6.1.3. скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, що 

підлягає перегляду (п.3 ч.2 ст.320 ГПК України); 

5.6.1.4. інше _________________________________________________________. 

                                                                   (вказати підстави) 

5.6.2. за виключними обставинами (обрати потрібне): 
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5.6.2.1. встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) 

закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) 

судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане (п.1 ч.3 ст.320 ГПК України); 

5.6.2.2. встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, 

порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні цієї справи судом (п.2 ч.3 ст.320 

ГПК України); 

5.6.2.3. встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, 

внаслідок якого було ухвалено судове рішення (п.3 ч.3 ст.320 ГПК України);  

5.6.2.4. інше _________________________________________________________. 

                                                                   (вказати підстави) 

5.7. Категорія справи (обрати з переліку): 

Довідник 6: Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ 

5.8. Учасники судового процесу: 

5.8.1. заявник _______________________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

5.8.2. Довідник 7: Учасники судового процесу (позовне провадження) / 

Довідник 11: Учасники справи про банкрутство; 

5.8.3. інші __________________________________________________________________. 

(вказати) 

5.9. Подано клопотання про витребування копії рішення міжнародної судової установи, 

юрисдикція якої визнана Україною (обрати у разі наявності). 

5.9.1. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про витребування копії рішення разом з її 

автентичним перекладом від органу, відповідального за координацію виконання рішень 

міжнародної судової установи. 

5.10. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами 

5.10.1. Ухвала від «_____» _________ 20___ р. про залишення заяви без руху; 

5.10.1.1. Недоліки заяви ____________________________________; 

5.10.1.2. Строк усунення недоліків «_____» _________ 20_____ р. 

5.10.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про повернення заяви, 

у разі, якщо (обрати потрібне): 

5.10.2.1. не усунуто недоліки заяви, яку залишено без руху у зв’язку з недодержанням вимог, 

викладених у статті 322 ГПК України: 

__________________________________________________________________________________; 

(вказати яких саме вимог недодержано) 

5.10.2.2. заяву подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписано або 

підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не 

вказано; 

5.10.2.3. Інше _________________________________________________________. 

                                                                                         (указати які саме підстави) 
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5.10.3. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про відкриття провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами 

5.10.3.1. судове засідання призначено на "___" год. "___" хв.  

«___» ____________ 20_____ р. 

5.10.4. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про закриття провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами, з наступних підстав: 

(обрати потрібне) 

5.10.4.1. після відкриття провадження особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення, 

заявила клопотання про відмову від такої заяви; 

5.10.4.2. Інше _________________________________________________________. 

                                                                                         (указати які саме підстави) 

5.10.5. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про відкладення розгляду заяви  

на "___" год. "___" хв. «___» ____________ 20_____ р.  

(з можливістю внесення декількох значень) 

5.10.6. У судовому засіданні оголошено перерву до «_____» _________ 20_____ р.  

(з можливістю внесення декількох значень) з підстав _____________________________. 

                                                                                                              (вказати підстави) 

5.10.7. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про зупинення провадження у справі, (з 

можливістю внесення декількох значень), з наступних підстав (обрати потрібне): 

Довідник 9: Підстави зупинення провадження у справі 

5.10.8. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про поновлення провадження у справі, (з 

можливістю внесення декількох значень). 

5.10.9. Судове рішення від «_____» _________ 20_____ р., ухвалене за результатами перегляду 

судового рішення (обрати потрібне): 

5.10.9.1. відмовити в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами та залишити відповідне судове рішення в силі (п.1 ч.3 ст.325 ГПК 

України); 

5.10.9.2. задовольнити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами, скасувати відповідне судове рішення та ухвалити нове рішення чи 

змінити рішення (п.2 ч.3 ст.325 ГПК України); 

5.10.9.3. скасувати судове рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без 

розгляду (п.3 ч.3 ст.325 ГПК України);  

5.10.9.4. інше _________________________________________________________. 

                                                                           (вказати) 

5.10.10. Розгляд заяв про внесення виправлень (з можливістю внесення декількох значень) 

5.10.10.1. Заява від «_____» _________ 20_____ р. про внесення виправлень  

5.10.10.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про внесення виправлень або відмову у 

внесенні виправлень. 

5.10.11. Розгляд заяв про роз'яснення судового рішення (з можливістю внесення декількох 

значень) 

5.10.11.1. Заява від «_____» _________ 20_____ р. про роз'яснення судового рішення 

5.10.11.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про роз'яснення або відмову у 

роз'ясненні судового рішення. 
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5.10.12. Окрема хвала від «_____» _________ 20_____ р. (з можливістю внесення декількох 

значень). 

5.11. Відомості щодо розгляду справи 

5.11.1. Прізвище усіх суддів на розгляді у яких знаходиться (знаходилась) заява про перегляд 

судового рішення: ___________________________________________________; 

(з можливістю внесення декількох значень) Довідник 2: Перелік суддів 

5.11.2. Справу розглянуто «_____» _________ 20_____ р.: 

5.11.2.1. одноособово ______________________ (прізвище судді); 

5.11.2.2. колегіально _______________________ (прізвища суддів, які брали участь у судовому 

розгляді); 

5.11.3. Справа перебувала в провадженні: ____ років,_____ місяців,_____ днів; 

5.11.4. Справу розглянуто з порушенням строків ГПК України на _____ днів; 

5.11.5. Зміст судового рішення ________________________________________________; 

                                                                                                 (резолютивна частина) 

5.11.6. Апеляційна скарга надійшла: «____» _________ 20_____ р.: 

(обрати у разі необхідності; з можливістю внесення декількох значень) 

5.11.7. Дата направлення матеріалів справи до суду апеляційного інстанції  

(з можливістю внесення декількох значень):  

«_____» _________ 20_____ р. за вих. №_________;  

5.11.7.1. Ухвала (постанова) суду апеляційної інстанції  

1) від «_____» _________ 20_____ р.; 

2) зміст _______________________________________ (резолютивна частина судового рішення). 

5.11.8. Дата направлення матеріалів справи до суду касаційної інстанції  

(з можливістю внесення декількох значень):  

«_____» _________ 20_____ р. за вих. №_________;  

5.11.8.1. Ухвала (постанова) суду касаційної інстанції  

1) від «_____» _________ 20_____ р.; 

2) зміст _______________________________________ (резолютивна частина судового рішення). 

5.11.9. Дата надходження справи до суду першої інстанції після перегляду справи судом (з 

можливістю внесення декількох значень): 

5.11.9.1. апеляційної інстанції «_____» _________ 20_____ р.; 

5.11.9.2. касаційної інстанції «_____» _________ 20_____ р.; 

5.12. Застосування заходів процесуального примусу (з можливістю внесення декількох 

значень): 

5.12.1. ухвала від « _____»   __________  20____р.; 

5.12.1.1. вид заходу процесуального примусу:  

Довідник 10: види заходів процесуального примусу 

5.13. Додаткові відомості щодо руху справи 

5.13.1. Дата прийняття службою діловодства суду справи після її розгляду  

«_____» _________ 20_____ р. у кількості ____ томів, а саме: 
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5.13.1.1. Том _____ (з можливістю внесення декількох значень) – _____ арк. 

5.13.2. Дата направлення матеріалів справи до суду першої інстанції  

(обрати у разі необхідності; з можливістю внесення декількох значень):  

«_____» _________ 20_____ р. за вих. №_________.  

 

6. Відомості про вирішення процесуальних питань,  

пов'язаних з виконанням судових рішень у господарських справах 

6.1. Назва господарського суду: ________________________________________________; 

(обрати назву суду з переліку судів) Довідник 1: Перелік судів 

6.2. Суддя (судді): _____________________________________________________________; 

(обрати ПІБ судді (суддів) з переліку суддів) Довідник 2: Перелік суддів 

6.3. Вхідний реєстраційний номер: ______________________________________________; 

                                                                                      (вказати номер) 

6.4. Єдиний унікальний номер справи: ___________________________________________; 

                                                                              (вказати номер ЄУН справи) 

6.5. Номер провадження: _______________________________________________________; 

                                                          (вказати номер провадження, за наявності) 

6.6. Заявник _______________________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

6.7. Заява в порядку виконання судового рішення від «____» _________ 20_____ р. 

(вказати суд, що ухвалив рішення) ________________________________________ 

надійшла «____» _________ 20_____ р.: 

6.7.1. Заява від «____» _________ 20_____ р. про забезпечення позову, подана після 

ухвалення рішення (обрати потрібне): 

6.7.1.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про забезпечення позову: 

1) повністю; 

2) частково; 

3) вирішено питання застосування зустрічного забезпечення у вигляді 

_____________________________________________________ (обрати у разі наявності). 

         (вказати шлях зустрічного забезпечення) 

6.7.1.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у забезпеченні позову; 

6.7.1.3. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про зустрічне забезпечення у вигляді 

___________________________________________________________________________. 

                                                       (вказати шлях зустрічного забезпечення) 

6.7.2. клопотання від «____» _________ 20_____ р. про скасування забезпечення позову. 

6.7.2.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про скасування забезпечення позову;  

6.7.2.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні клопотання;  

6.7.2.3.  
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6.7.3. клопотання від «____» _________ 20_____ р. про заміну одного виду забезпечення 

іншим; 

6.7.3.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про заміну одного виду забезпечення іншим, 

у вигляді ______________________________________________________. 

                                                                           (вказати шлях зустрічного забезпечення) 

6.7.3.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні клопотання; 

6.7.4. клопотання від «____» _________ 20_____ р. про виправлення помилки у 

виконавчому документі  

6.7.4.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про виправлення помилки у виконавчому 

документі;  

6.7.4.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні клопотання; 

6.7.5. клопотання від «____» _________ 20_____ р. про визнання виконавчого документу 

таким, що не підлягає виконанню 

6.7.5.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про визнання виконавчого документу таким, 

що не підлягає виконанню;  

6.7.5.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні клопотання; 

6.7.6. заява від «____» _________ 20_____ р. про поновлення пропущеного строку для 

пред'явлення виконавчого документа до виконання; 

6.7.6.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про поновлення пропущеного строку для 

пред'явлення виконавчого документа до виконання;  

6.7.6.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні заяви; 

6.7.7. мирова угода, укладена між сторонами від «____» _________ 20_____ р. 

6.7.7.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про затвердження мирової угоди;  

6.7.7.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні мирової угоди; 

6.7.8. заява від «____» _________ 20_____ р. про відмову стягувача від примусового 

виконання в процесі виконання рішення 

6.7.8.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про задоволення заяви;  

6.7.8.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні заяви; 

6.7.9. заява від «____» _________ 20_____ р. про відстрочення або розстрочення виконання 

судового рішення, зміну способу та порядку виконання судового рішення 

6.7.9.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про задоволення заяви;  

6.7.9.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні заяви; 

6.7.10. заява від «____» _________ 20_____ р. про заміну сторони її правонаступником 

6.7.10.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про заміну сторони її правонаступником;  

6.7.10.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні заяви; 

6.7.11. подання від «____» _________ 20_____ р. про визначення частки майна боржника у 

майні, яким він володіє спільно з іншими особами 

6.7.11.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про задоволення подання;  

6.7.11.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні подання; 

6.7.12. заява про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, та 

нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому порядку 
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6.7.12.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про задоволення заяви;  

6.7.12.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні заяви; 

6.7.13. подання від «____» _________ 20_____ р. про тимчасове обмеження фізичної особи - 

боржника у праві виїзду за межі України 

6.7.13.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про задоволення подання;  

6.7.13.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні подання; 

6.7.14. скарга від «____» _________ 20_____ р. на рішення, дію або бездіяльність державного 

виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного 

виконавця під час виконання судового рішення 

6.7.14.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про задоволення скарги;  

6.7.14.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні скарги; 

6.7.15. інші заяви / клопотання / подання від «____» _________ 20_____ р. у порядку 

виконання судового рішення про ______________________________________________ 

6.7.15.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про задоволення;  

6.7.15.2. ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні. 

6.8. внесено відповідну ухвалу до Єдиного державного реєстру виконавчих документів 

«_____» _________ 20_____ р. 

 

6.9. Відомості про розгляд господарським судом справ  

про оскарження рішень третейських судів  

 

6.10. Назва апеляційного господарського суду: ___________________________________; 

(обрати назву суду з переліку судів) Довідник 1: Перелік судів 

6.11. Суддя : ___________________________________________________________________; 

(обрати ПІБ судді з переліку суддів) Довідник 2: Перелік суддів 

6.12. Вхідний реєстраційний номер: ______________________________________________; 

                                                                                      (вказати номер) 

6.13. Єдиний унікальний номер справи: ___________________________________________; 

                                                                              (вказати номер ЄУН справи) 

6.14. Номер провадження: _______________________________________________________; 

                                                          (вказати номер провадження, за наявності) 

6.15. Заявник __________________________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

6.16. Заява про скасування рішення третейського суду  

від «____» _________ 20_____ р. (вказати найменування суду, що ухвалив рішення) 

___________________________________________________________________  

надійшла «____» _________ 20_____ р. 

6.16.1. клопотання від «____» _________ 20_____ р. про поновлення пропущеного строку 

на подання заяви про скасування рішення третейського суду. 
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6.17. Категорія справи: (обрати з переліку справи, підвідомчі третейським судам) 

Довідник 6: Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ 

6.18. Учасники провадження: 

6.18.1. Сторони: 

6.18.1.1. позивач ______________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

1) представник позивача ____________________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

6.18.1.2. відповідач ____________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

1) представник відповідача __________________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

6.18.2. третя особа ___________________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

6.18.3. особи, які не брали участі у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про 

їхні права та (або) обов'язки ________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

6.18.4. інші __________________________________________________________________. 

                                                                                      (вказати) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

6.19. Відкриття провадження про скасування рішення третейського суду 

6.19.1. Ухвала від «_____» _________ 20___ р. про залишення заяви без руху; 

6.19.1.1. Недоліки заяви ____________________________________; 

6.19.1.2. Строк усунення недоліків «_____» _________ 20_____ р. 

6.19.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про повернення заяви, 

у разі, якщо (обрати потрібне): 

6.19.2.1. не усунуто недоліки заяви, яку залишено без руху у зв’язку з недодержанням вимог, 

викладених у статті 347 ГПК України: 

__________________________________________________________________________________; 

(вказати яких саме вимог недодержано) 
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6.19.2.2. заяву подано після закінчення строку, встановленого частиною другою статті 346 ГПК 

України та не заявлено клопотання про поновлення пропущеного строку; 

6.19.2.3. у випадку подання заяви про скасування рішення третейського суду в електронній 

формі, заявник не надав до початку судового розгляду вказаної заяви документи, зазначені в 

пунктах 1, 2 частини четвертої статті 347 ГПК України; 

6.19.2.4. Інше _________________________________________________________. 

                                                                                         (указати які саме підстави) 

6.19.3. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у відкритті провадження, 

у разі, якщо (обрати потрібне): 

6.19.3.1. заява не підлягає розгляду за правилами господарського судочинства; 

6.19.3.2. є таке, що набрало законної сили, рішення чи ухвала суду про закриття провадження у 

справі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, або є судовий 

наказ, що набрав законної сили за тими самими вимогами; 

6.19.3.3. у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими самими сторонами, про 

той самий предмет і з тих самих підстав; 

6.19.3.4. настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено суб'єкта 

господарювання, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено позов, якщо спірні 

правовідносини не допускають правонаступництва; 

6.19.3.5. рішення третейського суду оскаржено з підстав, не передбачених законом; 

6.19.3.6. Інше _________________________________________________________. 

                                                                                         (указати які саме підстави) 

6.19.4. Клопотання від «___» ____________ 20_____ р. про витребування матеріалів справи 

третейського розгляду 

6.19.4.1. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про витребування матеріалів справи 

третейського розгляду 

6.19.5. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про відкриття провадження  

6.19.5.1. судове засідання призначено на "___" год. "___" хв.  

«___» ____________ 20_____ р. 

6.19.6. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про відкладення розгляду заяви  

на "___" год. "___" хв. «___» ____________ 20_____ р.  

(з можливістю внесення декількох значень) 

6.19.7. У судовому засіданні оголошено перерву до «_____» _________ 20_____ р.  

(з можливістю внесення декількох значень) з підстав _____________________________. 

                                                                                                              (вказати підстави) 

6.19.8. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про зупинення провадження у справі, (з 

можливістю внесення декількох значень), з наступних підстав (обрати потрібне): 

Довідник 9: Підстави зупинення провадження у справі 

6.19.9. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про поновлення провадження у справі, (з 

можливістю внесення декількох значень). 

6.20. Розгляд заяв про скасування рішення третейського суду 

6.20.1. Судове рішення від «_____» _________ 20_____ р., ухвалене за результатами розгляду 

заяви про скасування рішення третейського суду (обрати потрібне): 
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6.20.1.1. ухвала про відмову у задоволенні заяви і залишення рішення третейського суду без 

змін; 

6.20.1.2. ухвала про повне або часткове скасування рішення третейського суду, якщо (обрати 

потрібне): 

1) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду 

відповідно до закону; 

2) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або 

цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням 

третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може 

бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди; 

3) третейську угоду визнано судом недійсною; 

4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону; 

5) третейський суд вирішив питання про права та обов'язки осіб, які не брали участі у справі..  

6.20.1.3. інше _________________________________________________________. 

                                                                           (вказати) 

6.20.2. Справу розглянуто з порушенням строків ГПК України на _____ днів; 

6.20.3. Зміст судового рішення ________________________________________________; 

                                                                                                 (резолютивна частина) 

6.20.4. Апеляційна скарга надійшла: «____» _________ 20_____ р.: 

(обрати у разі необхідності; з можливістю внесення декількох значень) 

6.20.5. Дата направлення матеріалів справи до суду апеляційного інстанції  

(з можливістю внесення декількох значень):  

«_____» _________ 20_____ р. за вих. №_________;  

6.20.5.1. Ухвала (постанова) суду апеляційної інстанції  

1) від «_____» _________ 20_____ р.; 

2) зміст _______________________________________ (резолютивна частина судового рішення). 

6.20.5.2. Дата надходження справи після перегляду справи у апеляційному порядку «_____» 

_________ 20_____ р. за вх. №_________; 

6.20.5.3. Судове рішення від «_____» _________ 20_____ р., ухвалене за результатами розгляду 

заяви про скасування рішення третейського суду, набрало законної сили «_____» _________ 

20_____ р. 

6.21. Вирішення інших процесуальних питань, пов’язаних з розглядом заяви про скасування 

рішення третейського суду 

6.21.1. Розгляд заяв про внесення виправлень (з можливістю внесення декількох значень) 

6.21.1.1. Заява від «_____» _________ 20_____ р. про внесення виправлень  

6.21.1.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про внесення виправлень або відмову у 

внесенні виправлень. 

6.21.2. Розгляд заяв про роз'яснення судового рішення (з можливістю внесення декількох 

значень) 

6.21.2.1. Заява від «_____» _________ 20_____ р. про роз'яснення судового рішення 

6.21.2.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про роз'яснення або відмову у роз'ясненні 

судового рішення. 
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6.21.3. Інші заяви / клопотання 

6.21.3.1. Заява / клопотання від «_____» _________ 20_____ р. про 

__________________________________________________________________________________.  

6.21.3.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про ______________________. 

6.21.4. Окрема хвала від «_____» _________ 20_____ р. (з можливістю внесення декількох 

значень). 

6.22. Відомості щодо розгляду справи 

6.22.1. Прізвище усіх суддів на розгляді у яких знаходиться (знаходилась) заява: 

_________________________________________________________________________; 

(з можливістю внесення декількох значень) Довідник 2: Перелік суддів 

6.23. Застосування заходів процесуального примусу (з можливістю внесення декількох 

значень): 

6.23.1. ухвала від « _____»   __________  20____р.; 

6.23.1.1. вид заходу процесуального примусу:  

Довідник 10: види заходів процесуального примусу 

6.24. Додаткові відомості щодо руху справи 

6.24.1. Дата прийняття службою діловодства суду справи після її розгляду  

«_____» _________ 20_____ р. у кількості ____ томів, а саме: 

6.24.1.1. Том _____ (з можливістю внесення декількох значень) – _____ арк. 

 

7. Відомості про розгляд господарським судом справ  

про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів 

7.1. Назва апеляційного господарського суду: __________________________________; 

(обрати назву суду з переліку судів) Довідник 1: Перелік судів 

7.2. Суддя : ___________________________________________________________________; 

(обрати ПІБ судді з переліку суддів) Довідник 2: Перелік суддів 

7.3. Вхідний реєстраційний номер: ______________________________________________; 

                                                                                      (вказати номер) 

7.4. Єдиний унікальний номер справи: ___________________________________________; 

                                                                              (вказати номер ЄУН справи) 

7.5. Номер провадження: _______________________________________________________; 

                                                          (вказати номер провадження, за наявності) 

7.6. Заявник __________________________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

7.7. Заява про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів 

від «____» _________ 20_____ р. (вказати найменування суду, що ухвалив рішення) 

___________________________________________________________________  

надійшла «____» _________ 20_____ р. 
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7.7.1. клопотання від «____» _________ 20_____ р. про поновлення пропущеного строку 

на подання заяви про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів. 

7.8. Категорія справи: (обрати з переліку справи, підвідомчі третейським судам) 

Довідник 6: Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ 

7.9. Учасники провадження: 

7.9.1. Сторони: 

7.9.1.1. позивач ______________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

1) представник позивача ____________________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

7.9.1.2. відповідач ____________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

1) представник відповідача __________________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

7.9.2. третя особа ___________________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

7.9.3. особи, які не брали участі у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про 

їхні права та (або) обов'язки ________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

7.9.4. інші __________________________________________________________________. 

                                                                                      (вказати) 

7.10. Відкриття провадження про видачу наказів на примусове виконання рішень 

третейських судів 

7.10.1. Ухвала від «_____» _________ 20___ р. про залишення заяви без руху; 

7.10.1.1. Недоліки заяви ____________________________________; 

7.10.1.2. Строк усунення недоліків «_____» _________ 20_____ р. 

7.10.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про повернення заяви, 

у разі, якщо (обрати потрібне): 

7.10.2.1. не усунуто недоліки заяви, яку залишено без руху у зв’язку з недодержанням вимог, 

викладених у статті 353 ГПК України: 

__________________________________________________________________________________; 

(вказати яких саме вимог недодержано) 

7.10.2.2. заяву подано після закінчення строку, встановленого частиною другою статті 346 ГПК 

України та не заявлено клопотання про поновлення пропущеного строку; 
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7.10.2.3. у випадку подання заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення 

третейського суду в електронній формі, заявник не надав до початку судового розгляду вказаної 

заяви документи, зазначені в пунктах 1, 2 частини четвертої статті 353 ГПК України; 

7.10.2.4. Інше _________________________________________________________. 

                                                                                         (указати які саме підстави) 

7.10.3. Клопотання від «___» ____________ 20_____ р. про витребування матеріалів справи 

третейського розгляду 

7.10.3.1. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про витребування матеріалів справи 

третейського розгляду 

7.10.4. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про відкриття провадження  

7.10.4.1. судове засідання призначено на "___" год. "___" хв.  

«___» ____________ 20_____ р. 

7.10.5. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про відкладення розгляду заяви  

на "___" год. "___" хв. «___» ____________ 20_____ р.  

(з можливістю внесення декількох значень) 

7.10.6. У судовому засіданні оголошено перерву до «_____» _________ 20_____ р.  

(з можливістю внесення декількох значень) з підстав _____________________________. 

                                                                                                              (вказати підстави) 

7.10.7. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про зупинення провадження у справі, (з 

можливістю внесення декількох значень), з наступних підстав (обрати потрібне): 

7.10.7.1. В провадженні суду є заява про оскарження і скасування рішення третейського суду, на 

примусове виконання якого надійшла заява про видачу судового наказу. 

7.10.7.2. Довідник 9: Підстави зупинення провадження у справі 

7.10.8. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про поновлення провадження у справі, (з 

можливістю внесення декількох значень). 

7.10.9. Заява сторони третейського розгляду від «_____» _________ 20_____ р. про скасування 

цього ж рішення та розгляд його спільно із заявою про надання дозволу на виконання цього 

рішення в одному провадженні 

7.10.9.1. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про спільний розгляд заяви про видачу 

наказу на примусове виконання рішення третейського суду і заяви про його скасування та 

об'єднання їх в одне провадження (указати які саме підстави) 

7.11. Розгляд заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського 

суду 

7.11.1. Судове рішення від «_____» _________ 20_____ р., ухвалене за результатами розгляду 

заяви про скасування рішення третейського суду (обрати потрібне): 

7.11.1.1. ухвала про відмову у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського 

суду, у разі, якщо (обрати потрібне): 

1) на день ухвалення рішення за заявою про видачу наказу рішення третейського суду 

скасовано судом; 

2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду 

відповідно до закону; 

3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею наказу, а причини його пропуску 

не визнані господарським судом поважними; 
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4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або 

цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням 

третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може 

бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди; 

5) третейська угода визнана недійсною; 

6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону; 

7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, не 

передбачені законом; 

8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу господарського суду відповідну справу; 

9) третейський суд вирішив питання про права та обов'язки осіб, які не брали участі у справі.; 

10) Інше _________________________________________________________. 

7.11.1.2. ухвала про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду.  

7.11.1.3. інше _________________________________________________________. 

                                                                           (вказати) 

7.11.2. Справу розглянуто з порушенням строків ГПК України на _____ днів; 

7.11.3. Зміст судового рішення ________________________________________________; 

                                                                                                 (резолютивна частина) 

7.11.4. Апеляційна скарга надійшла: «____» _________ 20_____ р.: 

(обрати у разі необхідності; з можливістю внесення декількох значень) 

7.11.5. Дата направлення матеріалів справи до суду апеляційного інстанції  

(з можливістю внесення декількох значень):  

«_____» _________ 20_____ р. за вих. №_________;  

7.11.5.1. Ухвала (постанова) суду апеляційної інстанції  

1) від «_____» _________ 20_____ р.; 

2) зміст _______________________________________ (резолютивна частина судового рішення). 

7.11.5.2. Дата надходження справи після перегляду справи у апеляційному порядку «_____» 

_________ 20_____ р. за вх. №_________; 

7.11.5.3. Судове рішення від «_____» _________ 20_____ р., ухвалене за результатами розгляду 

заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, набрало законної 

сили «_____» _________ 20_____ р. 

7.11.5.4. Наказ внесено до Єдиного державного реєстру  

«_____» _________ 20_____ р. 

7.11.6. Розгляд заяв про внесення виправлень (з можливістю внесення декількох значень) 

7.11.6.1. Заява від «_____» _________ 20_____ р. про внесення виправлень  

7.11.6.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про внесення виправлень або відмову у 

внесенні виправлень. 

7.11.7. Розгляд заяв про роз'яснення судового рішення (з можливістю внесення декількох 

значень) 

7.11.7.1. Заява від «_____» _________ 20_____ р. про роз'яснення судового рішення 

7.11.7.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про роз'яснення або відмову у роз'ясненні 

судового рішення. 
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7.11.8. Окрема хвала від «_____» _________ 20_____ р. (з можливістю внесення декількох 

значень). 

7.12. Відомості щодо розгляду справи 

7.12.1. Прізвище усіх суддів на розгляді у яких знаходиться (знаходилась) заява: 

_________________________________________________________________________; 

(з можливістю внесення декількох значень) Довідник 2: Перелік суддів 

7.13. Застосування заходів процесуального примусу (з можливістю внесення декількох 

значень): 

7.13.1. ухвала від « _____»   __________  20____р.; 

7.13.1.1. вид заходу процесуального примусу:  

Довідник 10: види заходів процесуального примусу 

7.14. Додаткові відомості щодо руху справи 

7.14.1. Дата прийняття службою діловодства суду справи після її розгляду  

«_____» _________ 20_____ р. у кількості ____ томів, а саме: 

7.14.1.1. Том _____ (з можливістю внесення декількох значень) – _____ арк. 

 

8. Відомості про розгляд господарським судом справ  

про відновлення господарським судом втраченого судового провадження 

8.1. Назва господарського суду: _______________________________________________; 

(обрати назву суду з переліку судів) Довідник 1: Перелік судів 

8.2. Суддя (судді) : _____________________________________________________________; 

(обрати ПІБ судді (суддів) з переліку суддів) Довідник 2: Перелік суддів 

8.3. Вхідний реєстраційний номер:_______________________________________________; 

                                                                                      (вказати номер) 

8.4. Єдиний унікальний номер справи: ___________________________________________; 

                                                                              (вказати номер ЄУН справи) 

8.5. Номер провадження: _______________________________________________________; 

                                                          (вказати номер провадження, за наявності) 

8.6. Відновлення втраченого судового провадження: 
___________________________________________________________________________ 

                                   (вказати реквізити втраченої судової справи) 

8.6.1. за заявою учасника справи від «____» _________ 20_____ р.,  

що надійшла «____» _________ 20_____ р.; 

8.6.1.1. Заявник _____________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, 

засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

8.6.2. за ініціативою суду. 

8.7. Категорія справи: (обрати з переліку справи, підвідомчі третейським судам) 

Довідник 6: Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ 



44 
 

8.8. Учасники провадження  

8.8.1. Довідник 7: Учасники судового процесу (позовне провадження) 

Довідник 11: Учасники справи про банкрутство. 

8.9. Відкриття провадження про відновлення втраченого судового провадження  

8.9.1. Ухвала від «_____» _________ 20___ р. про залишення заяви без руху; 

8.9.1.1. Недоліки заяви ____________________________________; 

8.9.1.2. Строк усунення недоліків «_____» _________ 20_____ р. 

8.9.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про повернення заяви, 

у разі, якщо (обрати потрібне): 

8.9.2.1. не усунуто недоліки заяви, яку залишено без руху у зв’язку з недодержанням вимог, 

викладених у статті 360 ГПК України: 

__________________________________________________________________________________; 

(вказати яких саме вимог недодержано) 

8.9.2.2. мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов'язана із захистом його прав та 

інтересів; 

8.9.2.3. заявник відкликав заяву про відновлення втраченого судового провадження; 

8.9.2.4. Інше _________________________________________________________. 

                                                                                         (указати які саме підстави) 

8.9.3. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про відмову у відкритті провадження, 

(обрати потрібне): 

8.9.3.1. у випадку подання заяви про відновлення судового провадження, втраченого до 

закінчення судового розгляду; 

8.9.3.2. якщо заява подана після закінчення строку, встановленого частиною п'ятою статті 360 

ГПК України, і суд відхилив клопотання про його поновлення.; 

8.9.3.3. Інше _________________________________________________________. 

                                                                                         (указати які саме підстави) 

8.9.4. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про відкриття провадження  

8.9.4.1. судове засідання призначено на "___" год. "___" хв.  

«___» ____________ 20_____ р. 

8.9.5. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про відкладення розгляду заяви  

на "___" год. "___" хв. «___» ____________ 20_____ р.  

(з можливістю внесення декількох значень) 

8.9.6. У судовому засіданні оголошено перерву до «_____» _________ 20_____ р.  

(з можливістю внесення декількох значень) з підстав _____________________________. 

                                                                                                              (вказати підстави) 

8.9.7. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про зупинення провадження у справі, (з 

можливістю внесення декількох значень), з наступних підстав (обрати потрібне): 

Довідник 9: Підстави зупинення провадження у справі 

8.9.8. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про поновлення провадження у справі, (з 

можливістю внесення декількох значень). 

8.10. Розгляд заяв про скасування рішення третейського суду 
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8.10.1. Судове рішення від «_____» _________ 20_____ р., ухвалене за результатами розгляду 

заяви про відновлення втраченого судового провадження (обрати потрібне): 

8.10.1.1. ухвала про залишення заяви про відновлення втраченого судового провадження без 

розгляду, якщо: 

1) мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов'язана із захистом його прав та інтересів; 

2) заявник відкликав заяву про відновлення втраченого судового провадження; 

3) Інше __________________________________________________________________________. 

                                                                                         (указати які саме підстави) 

8.10.1.2. ухвала про відновлення втраченого судового провадження: 

1) повністю;  

2) в частині. 

8.10.1.3. ухвала про відмову у відновленні втраченого судового провадження; 

8.10.1.4. інше _________________________________________________________. 

                                                                           (вказати) 

8.10.2. Справу розглянуто з порушенням строків ГПК України на _____ днів; 

8.10.3. Зміст судового рішення ________________________________________________; 

                                                                                                 (резолютивна частина) 

8.10.4. Апеляційна скарга надійшла: «____» _________ 20_____ р.: 

(обрати у разі необхідності; з можливістю внесення декількох значень) 

8.10.5. Дата направлення матеріалів справи до суду апеляційного інстанції  

(з можливістю внесення декількох значень):  

«_____» _________ 20_____ р. за вих. №_________;  

8.10.5.1. Ухвала (постанова) суду апеляційної інстанції  

1) від «_____» _________ 20_____ р.; 

2) зміст _______________________________________ (резолютивна частина судового рішення). 

8.10.5.2. Дата надходження справи після перегляду справи у апеляційному порядку «_____» 

_________ 20_____ р. за вх. №_________; 

8.10.5.3. Судове рішення від «_____» _________ 20_____ р., ухвалене за результатами розгляду 

заяви про відновлення втраченого судового провадження, набрало законної сили «_____» 

_________ 20_____ р. 

8.11. Вирішення інших процесуальних питань, пов’язаних з розглядом заяви про скасування 

рішення третейського суду 

8.11.1. Розгляд заяв про внесення виправлень (з можливістю внесення декількох значень) 

8.11.1.1. Заява від «_____» _________ 20_____ р. про внесення виправлень  

8.11.1.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про внесення виправлень або відмову у 

внесенні виправлень. 

8.11.2. Розгляд заяв про роз'яснення судового рішення (з можливістю внесення декількох 

значень) 

8.11.2.1. Заява від «_____» _________ 20_____ р. про роз'яснення судового рішення 

8.11.2.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про роз'яснення або відмову у роз'ясненні 

судового рішення. 
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8.11.3. Інші заяви / клопотання 

8.11.3.1. Заява / клопотання від «_____» _________ 20_____ р. про 

__________________________________________________________________________________.  

8.11.3.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про ______________________. 

8.11.4. Окрема хвала від «_____» _________ 20_____ р. (з можливістю внесення декількох 

значень). 

8.12. Відомості щодо розгляду справи 

8.12.1. Прізвище усіх суддів на розгляді у яких знаходиться (знаходилась) заява: 

_________________________________________________________________________; 

(з можливістю внесення декількох значень) Довідник 2: Перелік суддів 

8.13. Застосування заходів процесуального примусу (з можливістю внесення декількох 

значень): 

8.13.1. ухвала від « _____»   __________  20____р.; 

8.13.1.1. вид заходу процесуального примусу:  

Довідник 10: види заходів процесуального примусу 

8.14. Додаткові відомості щодо руху справи 

8.14.1. Дата прийняття службою діловодства суду справи після її розгляду  

«_____» _________ 20_____ р. у кількості ____ томів, а саме: 

8.14.1.1. Том _____ (з можливістю внесення декількох значень) – _____ арк. 

 

9. Відомості про виконання господарським судом судових доручень 

9.1. Назва господарського суду: ________________________________________________; 

(обрати назву суду з переліку судів) Довідник 1: Перелік судів 

9.2. Суддя (судді) : _____________________________________________________________; 

(обрати ПІБ судді (суддів) з переліку суддів) Довідник 2: Перелік суддів 

9.3. Вхідний реєстраційний номер: ______________________________________________; 

                                                                                      (вказати номер) 

9.4. Єдиний унікальний номер справи: ___________________________________________; 

                                                                              (вказати номер ЄУН справи) 

9.5. Номер провадження: _______________________________________________________; 

                                                          (вказати номер провадження, за наявності) 

9.6. Судове доручення від «____» _________ 20_____ р.,  

надійшло «____» _________ 20_____ р. від 

9.6.1. суду України _________________________________________(найменування суду); 

9.6.2. іноземного суду _____________________________ (держава, найменування суду); 

9.7. Зміст доручення: ___________________________________________________________. 

9.8. Судове доручення не прийнято до виконання, якщо воно: 

9.8.1. може призвести до порушення суверенітету України або створити загрозу її 

національній безпеці; 

9.8.2. не належить до юрисдикції цього суду; 
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9.8.3. суперечить закону або міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана 

Верховною Радою України.Відкриття провадження про відновлення втраченого судового 

провадження. 

9.9. Дати здійснення дій щодо виконання судового доручення «_____» _________ 20___ р.; 

9.10. Протокол від «_____» _________ 20___ р. про виконання судового доручення. 

9.11. Повернуто судове доручення без виконання «_____» _________ 20_____ р. з причин: 

__________________________________________________________________________________; 

(вказати причини) 

9.12. Витрати, що виникли при виконанні доручення, грн. _____________. 

  



48 
 

Довідник 

значень, які використовуються при внесенні відомостей про господарську справу в 

місцевих та апеляційних судах  

 

Зміст довідника 
№ пункту 

Переліку 

Довідник 1: Перелік місцевих та апеляційних господарських судів 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.1, 

7.1, 8.1, 9.1, 

10.1 

Довідник 2: Перелік суддів відповідного суду 1.2, 2.2, 

2.15.1, 3.2, 

3.37.1, 4.2, 

4.13.1, 5.2, 

5.11.1, 6.2, 

7.2, 7.13.1, 

8.2, 8.12.1, 

9.2, 9.12.1, 

10.2 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення: 

1) юридична особа (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному 

державному реєстрі підприємств і організацій України ______________) 

2) фізична особа підприємець (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ______________) 

3) фізична особа 

4) державні органи 

5) органи місцевого самоврядування 

6) прокурор 

7) інше ________________________________ (вказати). 

1.9.1, 1.9.2, 

4.9.1, 4.9.2, 

4.11.6.1, 

5.8.1, 6.6, 

7.6, 7.9.1.1, 

7.9.1.2, 7.9.2, 

7.9.3, 7.9.4, 

8.6, 9.6.1.1, 

Довідник 7, 

Довідник 11 

Довідник 4: Вартісні показники: 

1. Заявлено до стягнення: ________________ грн; 

2. Присуджено до стягнення: ________________ грн, у тому числі: 

2.1 Сума грошових коштів, які підлягають стягненню: __________ грн; 

2.2 Сума судових витрат, що сплачена заявником і підлягає стягненню на його 

користь з боржника: __________ грн; 

3. Судові витрати: 

3.1 Сплачено (з можливістю внесення декількох значень) _________ грн, у 

тому числі: 

______________ грн судового збору  

3.2 Присуджено до стягнення: __________ грн, у тому числі: 

______________ грн судового збору 

______________ грн інших витрат, пов'язаних з розглядом справи; 

1.12, 2.16, 

3.38, 4.14 
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3.3 Підлягає поверненню: ________________ грн, у тому числі: 

______________ грн судового збору 

______________ грн інших витрат, пов'язаних з розглядом справи; 

3.4 Не сплачено внаслідок звільнення від сплати: 

______________ грн судового збору 

______________ грн інших витрат, пов'язаних з розглядом справи; 

 

Довідник 5: Архів: 

1) Справу передано до архіву суду «_____» _________ 20_____ р. 

у кількості ____ томів, а саме: 

Том _____ – _____ арк. (з можливістю внесення декількох значень); 

2) Архівний № ____________________; 

3) Старі показники. 

 

1.21, 2.18.6, 

3.40.5 

Довідник 6: Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ, 

затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 

21.12.2018 № 622 

 

2.7, 3.7, 4.8, 

5.7, 7.8, 8.8, 

9.7 

Довідник 7: Учасники судового процесу (позовне провадження): 

1. Позивач: ___________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

1.1 Представник позивача: ______________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

2. Відповідач: __________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

2.1 Представник відповідача: _____________________________________;  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

3. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору: 

___________________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

4. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на 

стороні позивача: 

______________________________________________________________; 

2.8, 4.9.3, 

5.8.2, 9.8.1 
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(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

5. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на 

стороні відповідача: 

______________________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

6. Органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах 

інших осіб:__________________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти)  

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

7. Прокурор 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

8. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

9. Інші ________________________________________________________; 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

10. Заявники: 

10.1 заявник з питань забезпечення позову (доказів)  

_______________________________________________________________ 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти)  

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

10.2 заявник про роз’яснення рішення 

______________________________________________________________; (ім'я 

(прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

10.3 заявник про виправлення описки _____________________________; (ім'я 

(прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

10.4 заявник про винесення додаткового судового рішення 

_____________________________________________________________; (ім'я 

(прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти 

__________________________________)  

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

10.5 заявник апеляційної скарги 
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______________________________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

10.6 орган або особа, яка приєдналась до апеляційної скарги  

______________________________________________________________; (ім'я 

(прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

10.7 заявник у порядку виконання судового рішення  

______________________________________________________________; (ім'я 

(прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

10.8 заявник про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами 

______________________________________________________________; (ім'я 

(прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

10.9 Інші ______________________________________________________; (ім'я 

(прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

11. Інші _______________________________________________________  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

 

Довідник 8: Інші учасники судового процесу 

1. помічник судді _______________________________________________; 

                                                            (ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)) 

2. секретар судового засідання ___________________________________; 

                                                              (ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)) 

3. судовий розпорядник _________________________________________; 

                                                              (ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)) 

4. свідок ______________________________________________________; 

                                                            (ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)) 

5. експерт _____________________________________________________; 

                                                            (ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)) 

6. експерт з питань права ________________________________________; 

2.8.1 
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                                                              (ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)) 

7. перекладач __________________________________________________; 

                                                            (ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)) 

8. спеціаліст ___________________________________________________; 

                                                            (ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)) 

 

Довідник 9: Підстави зупинення провадження у справі) 

1. Обов’язкові для суду підстави для зупинення провадження у справі, у 

випадках: 

1) смерті або оголошення померлою фізичної особи, яка була стороною у справі 

або третьою особою з самостійними вимогами щодо предмета спору, якщо 

спірні правовідносини допускають правонаступництво (п.1 ч.1 ст.227 ГПК 

України); 

2) необхідності призначення або заміни законного представника учасника 

справи (п.2 ч.1 ст.227 ГПК України); 

3) перебування сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо 

предмета спору, у складі Збройних Сил України або інших утворених 

відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або 

залучені до проведення антитерористичної операції (п.3 ч.1 ст.227 ГПК 

України); 

4) прийняття рішення про врегулювання спору за участю судді (п.4 ч.1 ст.227 

ГПК України); 

5) об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, 

що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, 

цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання 

законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на 

об'єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази 

дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового 

розгляду (п.5 ч.1 ст.227 ГПК України). 

2. Необов'язкові для суду підстави для зупинення провадження у справі, у 

випадках (обрати потрібне): 

1) перебування учасника справи на альтернативній (невійськовій) службі не за 

місцем проживання або на строковій військовій службі (п.1 ч.1 ст.228 ГПК 

України); 

2) призначення судом експертизи (п.2 ч.1 ст.228 ГПК України); 

3) направлення судового доручення щодо збирання доказів у порядку, 

встановленому статтею 84 ГПК України (п.3 ч.1 ст.228 ГПК України); 

4) звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або 

вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого 

компетентного органу іноземної держави (п.4 ч.1 ст.228 ГПК України); 

5) надходження заяви про відвід судді (п.5 ч.1 ст.228 ГПК України); 

6) прийняття ухвали про тимчасове вилучення доказів державним виконавцем 

для дослідження судом (п.6 ч.1 ст.228 ГПК України); 

7) перегляду судового рішення у подібних правовідносинах (в іншій справі) у 

касаційному порядку палатою, об'єднаною палатою, Великою Палатою 

2.14.6, 

4.12.4, 

5.10.7, 

7.10.8, 

8.10.7.2, 

9.9.7 
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Верховного Суду (п.7 ч.1 ст.228 ГПК України). 

3. Інше ________________________________________________________. 

                                               (вказати підстави) 

 

Довідник 10: види заходів процесуального примусу: 

1) попередження; 

2) видалення із залу судового засідання; 

3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; 

4) штраф. 

 

2.17.1.1, 

3.39.1.1, 

4.15.1.1, 

5.12.1.1, 

7.14.1.1, 

8.13.1.1, 

9.13.1.1 

Довідник 11: Учасники справи про банкрутство: 

1. сторони: 

1.1 конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів) (з можливістю 

внесення декількох значень) 

_______________________________________________________;  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

1.2 боржник (банкрут) __________________________________________; 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

2. забезпечені кредитори ________________________________________;  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

3. арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) 

______________________________________________________________;  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові), реквізити свідоцтва, засоби зв’язку, 

адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

4. власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, 

______________________________________________________________;  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

5. державний орган з питань банкрутства 

___________________________________________________________;  

(найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

3.8, 4.9.3, 

5.8.2, 9.8.1 
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6. Фонд державного майна України ______________________________;  

(найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

7. представник органу місцевого самоврядування 

____________________________________________________________;  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

8. представник працівників боржника 

____________________________________________________________;  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

9. уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника 

_____________________________________________________________;  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

Довідник 3: Перелік суб’єктів звернення 

10. інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство. 

______________________________________________________________;  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

 

 

 

 

 

В.о. начальника управління 

інформації та судової статистики      О. Чикін 

 


