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Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду 

Київської області 

(зі змінами, внесеними рішенням зборів суддів  

Господарського суду Київської області від 12.03.2020 № 8) 

 

І. Порядок розподілу судових справ між суддями 

1.1. Реєстрація та автоматизований розподіл судових справ, позовних заяв, заяв про 

порушення справи про банкрутство, заяв, клопотань, скарг тощо (далі – судова справа) 

здійснюється відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, 

затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 та Засад використання 

автоматизованої системи документообігу Господарського суду Київської області (далі – Засади). 

1.2. Розподіл судових справ, позовних заяв, заяв про порушення справи про банкрутство, 

заяв, клопотань, скарг тощо здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, 

внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за 

здійснення автоматизованого розподілу судових справ. 

1.3. Розподіл судових справ, позовних заяв, заяв про порушення справи про банкрутство, 

заяв, клопотань, скарг тощо між суддями здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів. 

У разі неможливості здійснення розподілу судових справ, позовних заяв, заяв про 

порушення справи про банкрутство, заяв, клопотань, скарг тощо з урахуванням спеціалізації 

суддів, через відсутність необхідної кількості суддів відповідної спеціалізації, що сталася 

внаслідок тимчасової непрацездатності, відпустки, відрядження тощо, автоматизований розподіл 

здійснюється між усіма суддями. 

1.4. Спеціалізації суддів затверджуються зборами суддів Господарського суду Київської 

області. 

1.5. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, крім випадків, 

передбачених п. 4.4. цих Засад, що надійшли: 

- за два місяці до закінчення повноважень судді, за виключенням заяв, клопотань, скарг 

тощо по справам, які знаходяться у його провадженні, до моменту закінчення повноважень судді;   

- за сім календарних днів, до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше 

чотирнадцяти календарних днів; 

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше 

чотирнадцяти календарних днів; 

- у період відпустки судді;  

- за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження 

становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні; 

- під час тимчасової непрацездатності судді; 

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для 

участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради 

правосуддя тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду); 

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських 

заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради правосуддя тощо без 

відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду). 

Не розподіляються щодо конкретного судді заяви, клопотання, які підлягають 

автоматизованому розподілу у випадках, передбачених абзацом 1 пункту 4.5 цих Засад, які  

надійшли за 10 календарних днів до початку відпустки, відрядження тощо, якщо їх тривалість 

становить більше 7 календарних днів.  

1.6. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи у разі призначення судді 

членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради правосуддя - з моменту 

прийняття рішення про призначення, а також в інших передбачених законом випадках, у яких 

суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ. 



 

 

ІІ. Визначення коефіцієнту складності категорій судових справ, особливості розподілу 

судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням 

правосуддя, коефіцієнт адміністративних посад, коефіцієнт, що враховує форму участі судді 

в розгляді судової справи 

2.1. Коефіцієнт складності «1» - для всіх категорій судових справ, в тому числі, справ 

про банкрутство. 

У справах позовного провадження: 

- зустрічні позовні заяви -1; 

- позовні заяви третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору - 1; 

- заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами;  - 0,9; 

- заяви про відстрочку або розстрочку виконання рішення, зміну способу та порядку 

виконання рішення, ухвали, постанови - 0,4; 

- заяви про оскарження дій чи бездіяльності органів Державної виконавчої служби - 0,5; 

- заяви щодо оскарження рішень третейських судів, видачі виконавчого документу на 

примусове виконання рішень третейських судів - 0,6;  

- заяви щодо виконання доручень іноземних судів - 0,4;  

- заяви про вжиття запобіжних заходів - 0,5; 

- заяви про скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів - 0,2; 

- збільшення (зменшення) розміру позовних вимог - 0,1;  

- зміну предмету або підстави позову - 0,2;  

- про відмову від позову - 0,1;  

- про відновлення чи продовження процесуальних строків - 0,1;  

- заяви про вжиття чи скасування заходів до забезпечення позову - 0,3; 

- про залучення (заміну) відповідача - 0,1; 

- про зупинення провадження у справі - 0,1;  

- заяви про прийняття додаткового рішення, ухвали - 0,2; 

- заяви про роз'яснення рішення, ухвали суду; заяви про виправлення рішення, ухвали суду 

- 0,2; 

- заяви про виправлення помилки в наказі; про визнання наказу таким, що не підлягає 

виконанню  - 0,2; 

- заяви про поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання - 0,3; 

- заяви про видачу дубліката наказу - 0,2; 

- заяви про затвердження мирової угоди (у т.ч. на стадії виконання рішення) - 0,3; 

- про заміну сторони у виконавчому провадженні - 0,2; 

- інші 0,1. 

У справах про банкрутство: 

- заяви у спорах із вимогами майнового характеру до боржника - 0,4; 

- заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника - 0,4; 

- заяви у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених 

боржником - 1; 

- заяви про сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) - 0,4; 

- заяви про стягнення заробітної плати - 0,4; 

- заяви про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника - 0,4; 

- визнання недійсним рішень органів державної влади і місцевого самоврядування та 

інших органів, пов’язаних з такими вимогами - 0,4; 

- заяви у спорах, пов’язаних з проведенням аукціонів з продажу майна боржника - 1; 

- заяви у спорах, пов’язаних з діяльністю арбітражного керуючого - 1; 

- скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади і місцевого 

самоврядування та інших органів у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" - 0,4; 

- заяви про визнання недійсним правочинів (договорів) та спростування майнових дій 

боржника - 1; 

- заяви про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів - 0,4;  

- заяви про скасування або зміну заходів щодо забезпечення - 0,4; 

- заяви про усунення керівника боржника від посади; заяви про припинення повноважень 



керівника боржника та виконавчих органів його управління - 0,4; 

- заяви про продовження судової процедури - 0,4; 

- заяви про скасування арештів майна боржника чи інших обмежень щодо розпорядження 

його майном, заяви про звільнення активів боржника з - під податкової застави - 0,4; 

- заяви про участь у санації боржника – 0,4; 

- заяви про введення процедури санації - 0,4; 

- заяви про затвердження плану санації та змін до нього - 1; 

- заяви власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про намір 

задовольнити вимоги кредиторів - 0,4; 

- заяви про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури - 0,4; 

- заяви про передавання активів боржника, які залишаються непроданими на час 

закінчення процедури ліквідації, в управління іншій юридичній особі - 0,4; 

- заяви про проведення незалежної оцінки майна боржника - 0,4; 

- заяви про затвердження мирової угоди - 1; 

- заяви про визнання мирової угоди недійсною - 1; 

- заяви про розірвання мирової угоди - 1; 

- заяви про затвердження плану погашення боргів фізичної особи-підприємця або його 

зміну - 0,4; 

- заяви про недопущення звільнення фізичної особи - підприємця від зобов’язань - 0,4; 

- заяви про призначення керуючого санацією, ліквідатора, розпорядника майна у разі 

припинення повноважень раніше призначеного розпорядника майна, а також заяви про 

припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора - 0,4; 

- заяви про формування фонду для авансування грошової винагороди і відшкодування 

витрат арбітражного керуючого та порядок використання його коштів - 0,4; 

- заяви про встановлення грошової винагороди арбітражного керуючого, заяви про 

затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, 

здійснення та відшкодування його витрат 0,4; 

- скарги на дії арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 

ліквідатора) - 1; 

- скарги на дії Державної виконавчої служби при виконанні ухвал суду у справі про 

банкрутство - 0,4; 

- заяви про виключення майна із складу ліквідаційної маси - 0,4; 

- заяви, пов’язані з іноземною процедурою банкрутства - 1;   

- заяви з іншими вимогами щодо надання, зміни або припинення прав і обов’язків 

учасників  провадження у справі про банкрутство - 0,4; 

- заяви про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про 

банкрутство - 1 

- про зупинення провадження у справі - 0,4; 

- про зобов’язання опублікувати оголошення (ухвала попереднього засідання) - 0,4; 

- про затвердження реєстру вимог конкурсних кредиторів (ухвала підготовчого засідання) -

1; 

- про прийняття додаткового рішення, ухвали - 0,4; 

- про роз’яснення і виправлення рішення, ухвали 0,4. 

- інші 0,1. 

2.2. Визначити такі коефіцієнти, що враховують форму участі судді при колегіальному 

розгляді судової справи: 

- головуючий суддя - коефіцієнт «1»; 

- суддя-член колегії суддів - коефіцієнт «0,2». 

2.3. Визначити такі коефіцієнти адміністративних посад: 

- голова суду - 50 %; 

- заступник голови суду - 60 %. 
(п. 2.3. зі змінами, внесеними рішенням зборів суддів  

Господарського суду Київської області від 12.03.2020 № 8) 

 

ІІІ. Засади формування колегій суддів  

для колегіального розгляду справ 

3.1. Визначення колегії суддів для розгляду конкретної судової справи (заяв, клопотань, 



скарг тощо) здійснюється автоматизованою системою документообігу суду, на будь-якій стадії 

судового процесу. До складу колегії входять призначені автоматизованою системою 

документообігу суду головуючий суддя - доповідач та двоє суддів з числа всіх суддів суду. 

3.2. У разі неможливості продовження розгляду судової справи (заяв, клопотань, скарг 

тощо) суддею (суддями) членами колегії (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка 

тощо), їх заміна здійснюється за письмовою заявою головуючого судді на підставі розпорядження 

керівника апарату суду автоматизованою системою, шляхом визначення складу суду з метою 

заміни такого судді (суддів). 

3.3. У разі надходження на новий розгляд справ, які місцевим судом були розглянуті 

колегіально, призначення складу колегії суддів здійснюється автоматизованою системою 

документообігу суду на підставі письмової заяви судді, якому розподілено справу. 

 

ІV. Основні засади передачі справ, заяв, клопотань, скарг  

у випадках відсутності раніше визначеного в судовій справі судді, 

головуючого судді - доповідача  

4.1. У випадку відрядження, тимчасової непрацездатності судді тривалість яких не 

перевищує одного місяця, повторний автоматизований розподіл судової справи не здійснюється.  

4.2. У разі призначення судового засідання на час, коли суддя, в провадженні якого 

перебуває судова справа, тимчасово непрацездатний, знаходиться у відрядженні, відпустці тощо, 

повторний автоматизований розподіл судової справи не здійснюється. 

4.3. У випадку відрядження, тимчасової непрацездатності судді, тривалість яких становить 

більше одного місяця, за умови, що зазначене призведе до порушення строку розгляду судової 

справи, передбаченого процесуальним законом, вона передається на повторний автоматизований 

розподіл. 

4.4. У разі якщо під час тимчасової непрацездатності судді, в провадженні якого перебуває 

судова справа, його відрядження, перебування у відпустці тощо, по справі надійшли заяви, 

клопотання, зокрема: 

- про процесуальне правонаступництво (ст. 25 ГПК України); 

- позовна заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору (ст. 26 ГПК 

України); 

- заява третьої особи, яка не заявляє самостійні вимог на предмет спору, про вступ у справу 

(ст. 27 ГПК України); 

- про повернення судового збору (ст. 44 ГПК України, ст. 7 Закону України "Про судовий 

збір"); 

- про продовження процесуальних строків (ст. 53 ГПК України); 

- зустрічна позовна заява (ст. 60 ГПК України); 

- про вжиття заходів до забезпечення позову (ст. 67 ГПК України); 

- про скасування забезпечення позову (ст. 68 ГПК України); 

- про відмову позивача від позову; про визнання позову відповідачем; про затвердження 

мирової угоди (ст. 78 ГПК України); 

- про зупинення провадження у справі; про поновлення провадження у справі; про 

призначення судової експертизи; клопотання судових експертів (ст. 79 ГПК України); 

- про припинення провадження у справі (ст. 80 ГПК України); 

- про залишення позову без розгляду (ст. 81 ГПК України); 

- про зауваження на протокол; про відтворення технічного запису судового процесу; про 

видачу копії технічного запису учаснику процесу; про відтворення технічного запису поза 

судовим засіданням (ст. 81-1 ГПК України); 

- про прийняття додаткового рішення, ухвали (ст. 88 ГПК України); 

- про виправлення рішення, ухвали суду (ст. 89 ГПК України); 

- про поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання (ст. 119 ГПК 

України); 

- про видачу дубліката наказу (ст. 120 ГПК України); 

- про затвердження мирової угоди на стадії виконання рішення (ст. 121 ГПК України); 

- про оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної виконавчої служби, 

приватних виконавців  (ст. 121-2 ГПК України); 

- про поворот виконання рішення, постанови (ст. 122 ГПК України), 

а також інші заяви, клопотання, строк вирішення яких не передбачений процесуальним 



законодавством, повторний автоматизований розподіл справи не здійснюється, такі заяви, 

клопотання реєструються в автоматизованій системі як "Картка додаткових матеріалів" (далі - 

КДМ) та передаються на розгляд судді, в провадженні якого знаходиться справа. 

4.5. Заяви, клопотання, що надійшли до суду: 

- про скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів (ст. 43-7 ГПК України); 

- про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (ст. 74-1 ГПК України); 

- про роз'яснення рішення, ухвали суду (ст. 89 ГПК України); 

- про видачу виконавчого документу (ст. 116 ГПК України); 

- про виправлення помилки в наказі (ст. 117 ГПК України); 

- про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню (ст. 117 ГПК України); 

- про відстрочку або розстрочку виконання рішення, зміну способу та порядку виконання 

рішення, ухвали, постанови (ст. 121 ГПК України); 

- про звернення стягнення на грошові кошти, розміщені на рахунках (ст. 121-3 ГПК 

України); 

- про заміну сторони виконавчого провадження (ст. 121-4 ГПК України), 

подані по судовій справі, що знаходиться в провадженні судді, який відсутній у зв'язку із 

тимчасовою непрацездатністю, відрядженням, відпусткою тощо, реєструються в автоматизованій 

системі як КДМ та передаються на автоматизований розподіл з урахуванням спеціалізації суддів. 

У випадку кожного наступного надходження заяв, клопотань, зазначених в абзаці 1 цього 

пункту Засад, вони передаються раніше визначеному автоматизованою системою судді, в якого 

триває розгляд раніше розподілених заяв, клопотань, перелічених у цьому пункті Засад до 

внесення в автоматизовану систему «Діловодство спеціалізованого суду» підписаного повного 

тексту судового рішення, яким закінчено розгляд раніше визначених заяв, клопотань.  

У разі надходження до суду заяв про роз’яснення рішення, ухвали суду та виправлення 

помилки в наказі зазначені заяви передаються на розгляд судді, який виніс судовий акт, в якому 

допущено помилку чи який просять роз’яснити, у разі відсутності такого судді – вказані заяви 

передаються судді, в провадження якого перебуває справа, у разі відсутності і такого судді – 

зазначена заява передається на автоматизований розподіл. В разі надходження вищевказаних заяв 

(про роз’яснення рішення, ухвали суду та виправлення помилки в наказі) по справі, в якій триває 

розгляд заяв, клопотань, визначених абзацом 1 цього пункту Засад, вони передаються раніше 

визначеному автоматизованою системою судді, в якого триває їх розгляд.  

У випадку, якщо станом на дату надходження до суду заяви про видачу виконавчого 

документу, поданої по судовій справі, що знаходиться в провадженні судді, який відсутній у 

зв'язку із тимчасовою непрацездатністю, відрядженням, відпусткою тощо, і в автоматизованій 

системі відсутній процесуальний документ, що є підставою для видачі виконавчого документу, 

зазначена заява передається на розгляд судді, в провадженні якого знаходиться справа. 

4.6. Заяви, клопотання, визначені в абзаці 1 пункту 4.5 цих Засад, які були повернуті 

заявнику без розгляду і повторно подані до суду та у разі наявності судді, в провадженні якого 

перебуває справа, передаються на розгляд останньому, крім випадків, передбачених абзацами 2, 3 

пункту 4.5 цих Засад. 

 4.7. У разі надходження до суду в одному документі заяв, клопотань, скарг, передбачених 

п. 4.4. і п. 4.5. цих Засад одночасно, його розподіл здійснюється відповідно до п. 4.5 цих Засад. 

4.8. У разі надходження до суду, перелічених у п. 4.5 цих Засад, заяв, клопотань, а також 

зустрічних позовних заяв, заяв третіх осіб з самостійними вимогами на предмет спору, по справам 

судді, який тимчасово непрацездатний, знаходиться у відрядженні, відпустці, навчанні тощо, а 

матеріали такої справи знаходяться поза межами суду (наприклад, в судах вищих інстанцій, 

експертизі тощо) вони передаються  на автоматизований розподіл. Суддя, який їх отримав, у разі 

необхідності виносить ухвалу про відкладення вирішення питання про прийняття відповідної 

заяви, клопотання, до повернення відповідних матеріалів до суду. 

За наявності судді, в провадженні якого перебуває справа, на час її повернення до суду з 

судів вищих інстанцій, експертизи тощо, такі заяви, клопотання, за заявою судді, якому було 

розподілено КДМ, на підставі розпорядження керівника апарату суду передаються для розгляду 

судді, в провадженні якого перебуває справа.  

У разі відсутності судді, в провадженні  якого перебуває справа, на час її повернення до 

суду з судів вищих інстанцій, експертизи тощо після автоматизованого розподілу справи, раніше 

розподілені КДМ за заявою судді, якому було розподілено КДМ, на підставі розпорядження 

керівника апарату суду передаються разом з матеріалами справи для подальшого їх розгляду 



судді, якому розподілена дана справа.  

4.9. У разі припинення повноважень судді щодо здійснення ним правосуддя, звільнення 

його з посади судді або перебування у відпустці по догляду за дитиною, судові справи, що 

залишилися нерозглянутими суддею, передаються на повторний автоматизований розподіл не 

пізніше дня, що передує даті судового засідання, призначеного у справі, а у справах про 

банкрутство та у справах, провадження у яких зупинено - передаються на автоматизований 

розподіл в день виникнення потреби щодо розгляду цієї справи. 

4.10. У разі надходження до суду заяв, клопотань та інших матеріалів по справі, у якій 

призначена та проводиться судова експертиза під час відсутності судді, в провадженні якого 

перебуває справа, у зв’язку із припиненням повноважень судді щодо здійснення ним правосуддя, 

звільненням його з посади судді, перебуванням у відпустці по догляду за дитиною, переведенням 

чи відрядженням в інший суд тощо, такі матеріали реєструються як КДМ та передаються на 

автоматизований розподіл. Справа в даному випадку на автоматизований розподіл не передається. 

Автоматизований розподіл такої справи для подальшого її розгляду відбувається після 

повернення матеріалів справи з експертизи з висновком судового експерта або повідомленням про 

неможливість проведення судової експертизи. 

 

V. Основні засади розподілу судових справ 

після їх розгляду в судах вищих інстанцій 

5.1. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після 

скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал, 

прийнятих на підставі ст. 62, 80 ГПК України), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому 

розгляду судової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі головуючому судді 

(судді-доповідачу), ухвалу якого скасовано чи у провадженні якого перебувала або перебуває 

судова справа, крім випадку, передбаченого п. 5.3.  цих Засад. 

5.2. У разі скасування в апеляційному та/або касаційному порядку ухвал прийнятих на 

підставі ст. 62, 80 ГПК України, вказана справа передається на автоматизований розподіл, за 

виключенням судді, ухвалу якого скасовано. 

5.3. У разі скасування в апеляційному та касаційному порядку судових рішень, прийнятих 

в межах провадження у справі про банкрутство, а саме: 

- ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство, 

- ухвали про введення процедури санації, 

- ухвали про затвердження плану санації, 

- постанови про визнання боржника банкрутом, 

- ухвали про припинення провадження у справі, 

- ухвали про відмову в порушенні справи про банкрутство, 

справа підлягає передачі на автоматизований розподіл за виключенням судді, судовий акт 

(ухвала, постанова) якого скасовано. 

5.4. У разі скасування в апеляційному та касаційному порядку інших судових рішень, 

прийнятих в межах провадження у справі про банкрутство,  справа підлягає передачі на 

автоматизований розподіл у відповідній скасованій частині за виключенням судді, судовий акт 

(ухвала, постанова) якого скасовано. Після розгляду (нового розгляду) справи у відповідній 

частині іншим складом суду, дані матеріали приєднуються до основної справи для подальшого 

розгляду суддею в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство. 

Зазначене не стосується ухвал: 

- про передачу справи за підсудністю; 

- про повернення заяви про порушення провадження у справі про банкрутство; 

- про зупинення провадження у справі; 

- про залишення заяви про порушення провадження у справі про банкрутство без розгляду, 

оскільки у разі їх скасування справа передається на розгляд судді, яким винесено відповідну 

ухвалу. 

5.5. Розподіл судових справ, рішення в яких скасовувались апеляційною чи касаційною 

інстанціями з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції, здійснюється у 

порядку, передбаченому для позовних заяв, за виключенням судді, колегії суддів, судове рішення 

яких скасоване. 

5.6. У разі скасування в апеляційному чи касаційному порядку ухвали про повернення 

позовної заяви без розгляду, яка раніше розподілена в порядку визначеному абзацом 2 пункту 1.3. 



цих Засад, така заява передається на автоматизований розподіл з урахуванням спеціалізації суддів 

за правилами, визначеними абзацом 1 пункту 1.3. цих Засад, а у разі неможливості – тому ж судді, 

якому скасовано відповідну ухвалу.   

 

VI. Розподіл позовних заяв, які надійшли до суду повторно  

з передбачених законом підстав та в інших випадках 

6.1. При повторному надходженні позовної заяви, заяви про порушення справи про 

банкрутство вона підлягає передачі до розгляду судді, який її повернув без розгляду (ст. 63 ГПК 

України, ст. 15 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом» тощо) зокрема, у випадках:  

- до раніше заявленої позовної вимоги майнового характеру додано одну чи більше 

похідних вимог (стягнення неустойки (штраф, пеня), проценти річних, інфляційних втрат, 

процентів за користування чужими грошовими коштами тощо); 

- збільшено чи зменшено кількісні показники раніше заявлених позовних вимог майнового 

характеру про стягнення неустойки, 3% річних, інфляційних втрат, процентів за користування 

чужими грошовими коштами тощо, що зумовлено збільшенням чи зменшенням періоду за який 

вони нараховуються;  

- збільшено суму основного боргу, що зумовлено включенням до раніше заявленої суми 

боргу наступного несплаченого періодичного платежу за тим же правочином (вартість наступних 

поставок, виконаних робіт, послуг, суми наступних орендних платежів тощо) чи зменшено суму 

основного боргу, що зумовлено частковою сплатою боргу тощо; 

- виключено одну чи більше із раніше заявлених позовних вимог майнового чи 

немайнового характеру; 

- додано інше платіжне доручення про сплату судового збору. 

У разі повторного надходження позовної заяви, заяви про порушення справи про 

банкрутство, яка раніше розподілена в порядку абзацу 2 пункту 1.3. цих Засад та була повернута 

без розгляду (ст. 63 ГПК України, ст. 15 Закону України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» тощо) така заява передається на автоматизований 

розподіл з урахуванням спеціалізації суддів за правилами, визначеними абзацом 1 пункту 1.3. цих 

Засад, а у разі неможливості – тому ж судді, який раніше повернув відповідну заяву.   

6.2. При повторному надходженні позовної заяви, заяви про порушення справи про 

банкрутство, яка була повернута судом без розгляду (ст. 63 ГПК України, ст. 15 Закону України 

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» тощо) та на ухвалу 

про повернення зазначеної заяви подано апеляційну скаргу, така заява передається тому ж судді, 

який її повернув без розгляду. 

6.3. При повторному надходженні подібних позовних заяв, заяв про порушення справи про 

банкрутство, які раніше були повернуті суддями без розгляду (ст. 63 ГПК України, ст. 15 Закону 

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» тощо) 

автоматизований розподіл таких позовних заяв здійснюється між усіма суддями. 

6.4. При надходженні судової справи, позовної заяви, заяви про порушення справи про 

банкрутство з суду, до якого вони були надіслані за підсудністю (ст.ст. 16, 17 ГПК України, ст. 10 

Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»), 

вони передаються до розгляду судді, який направив їх за встановленою підсудністю. 

При повторному надходженні позовної заяви, заяви про порушення справи про 

банкрутство, яка була надіслана Господарським судом Київської області за підсудністю (ст.ст. 16, 

17 ГПК України, ст. 10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом») до іншого суду, вона передається на автоматизований розподіл. 

6.5. На автоматизований розподіл передаються позовні заяви, що надійшли до суду 

повторно після усунення позивачем порушень вимог пункту 5 частини 1 статті 63 ГПК України. 

6.6. У разі повторного надходження позовної заяви, заяви про порушення справи про 

банкрутство у прийнятті якої було відмовлено (ст. 62 ГПК України, ст. 14 Закону України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом») вона передається на 

автоматизований розподіл, за виключенням судді, який виніс ухвалу про відмову у її прийнятті. 

6.7. У разі відмови у прийнятті чи поверненні позовної заяви, заяви про порушення справи 

про банкрутство (ст.ст. 62, 63 ГПК України, ст.ст. 14, 15 Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом») відповідальний працівник 

забезпечує збереження електронної копії такої позовної заяви в системі "Діловодство 



спеціалізованого суду". 

6.8. У разі надходження до суду позовної заяви під час розгляду або після задоволення 

заяви про вжиття запобіжних заходів, вона передається до розгляду тому ж судді, в провадженні 

якого знаходиться така заява чи який задовольнив вказану заяву та вжив запобіжні заходи. В 

інших випадках розподіл такої позовної заяви здійснюється на загальних підставах. 

 

VIІ. Розподіл заяв про перегляд судових рішень  

за нововиявленими обставинами 

7.1. Заяви про перегляд судових рішень за новоявленими обставинами у судових справах, в 

яких вирішено спір по суті, реєструються відповідно до вимог частини 3 ст. 113 ГПК України, 

частин 2,3 ст. 2-1 ГПК України та передаються, на автоматизований розподіл, за виключенням 

судді, який виніс рішення, ухвалу, постанову про перегляд яких подано відповідну заяву. 

7.2. У разі повторного надходження заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами, яка не була прийнята до розгляду і повернута заявнику на підставі 

ст. 113 ГПК України, заява передається до розгляду судді, який повернув зазначену заяву, за 

виключенням якщо її повернуто на підставі п. 4 ч. 6 ст. 113 ГПК України. 

7.3. У разі, якщо за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами, судове рішення, що переглядалось, залишено без змін, справа 

рахується за суддею, рішення якого залишено без змін. 

7.4. У разі зміни чи скасування судового рішення, яке переглядалось за нововиявленими 

обставинами, зазначена справа рахується за суддею, який скасував або змінив зазначене рішення. 

 

VIІI. Інші питання 

8.1. У разі розподілу судової справи (позовної заяви тощо) з помилковим визначенням 

спеціалізації, повторний автоматизований розподіл судової справи з внесенням відомостей щодо 

відкоригованої спеціалізації (категорії позову) здійснюється на підставі розпорядження керівника 

апарату суду за заявою судді або доповідної записки особи, відповідальної за здійснення 

автоматизованого розподілу. 

8.2. Заяви, клопотання, скарги тощо, які надходять по справам Господарського суду 

Автономної Республіки Крим, реєструються як КДМ та передаються на автоматизований розподіл 

незалежно від того відновлено матеріали такої справи чи ні. 

8.3. У випадку виходу з ладу обладнання, яке забезпечує функціонування автоматизованої 

системи, враховуючи термін дії обставин, що призвели до виходу з ладу зазначеного обладнання 

та процесуальний строк, необхідний для розгляду відповідних документів, питання розподілу 

судових справ розглядається на терміновому засіданні керівництва суду за участю голів колегій 

суддів, а у разі відсутності голів колегій суддів – за участю суддів суду, які мають більший стаж 

роботи на посаді судді (склад учасників засідання - не менше трьох осіб), на якому приймається 

рішення щодо визначення способу проведення розподілу судових справ (позовних заяв тощо). 

Колегіальне рішення фіксується у протоколі, оформлюється розпорядженням голови суду (або за 

його дорученням, чи в разі його відсутності - розпорядженням заступника голови суду). 

 

ІX. Прикінцеві положення 

9.1. Рішення зборів суддів Господарського суду Київської області від 22.04.2016 № 1 

визнати таким, що втратило чинність з 26.06.2017. 

9.2. Дані Засади затверджуються зборами суддів Господарського суду Київської області 

відповідно до вимог Положення про збори суддів Господарського суду Київської  області. 

9.3. Дані Засади вступають в дію з 26.06.2017, вносяться до автоматизованої системи та 

оприлюднюються на веб-сторінці Господарського суду Київської області не пізніше робочого дня, 

що настає після проведення цих зборів. 
 

 

 

 

 


