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1. Приймання та реєстрація заяв про апеляційне оскарження та 

касаційної скарги 
 

Документи апеляційного провадження підшиваються в такому порядку: 

 супровідний лист; 

 апеляційна скарга з додатками (у тому числі документ про сплату судового 

збору); 

 протокол автоматизованого розподілу судової справи; 

 ухвала про відкриття провадження у справі; 

 інші документи у порядку їх надходження (реєстрації); 

 ухвала про залишення апеляційної скарги без руху (якщо апеляційну скаргу 

було залишено без руху і недоліки позивачем усунуто); 

 супровідний лист про надіслання копії ухвали про залишення апеляційної 

скарги без руху; 

 апеляційна скарга, що надійшла в порядку усунення недоліків, з доданими 

до неї документами (у разі, якщо апеляційну скаргу було залишено без руху і недоліки 

щодо форми чи змісту позовної заяви позивачем усунуто); 

 конверт, у якому надійшла апеляційна скарга в порядку усунення недоліків; 

 супровідний лист про надіслання копії ухвали про відкриття апеляційного 

провадження в адміністративній справі особі, що подала апеляційну скаргу; 

 заяви про забезпечення позову чи доказів, ухвали суду, винесені за 

результатами розгляду заяв про забезпечення позову чи доказів; 

 документи, що надійшли до суду в стадії підготовки справи до судового 

розгляду; 

 розписки (повідомлення) про одержання учасниками процесу повісток; 

 інші документи у хронологічному порядку. 

У разі розгляду справи апеляційним судом, як судом першої інстанції, судова 

справа формується за правилами п. 1-14 розділу VII Інструкції з діловодства в місцевих та 

апеляційних судах України. 

Документи у справі, які не потребують вирішення та надходять після її надіслання 

за межі суду апеляційної інстанції, надсилаються до суду першої інстанції для 

подальшого приєднання до справи. 
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Судові рішення, прийняті апеляційним судом, документи апеляційного 

провадження підшиваються до справи виключно оригінали. Після закінчення 

апеляційного провадження, судова справа формується і разом із супровідним 

листом надсилається до відповідного місцевого суду. 

У разі подання апеляційної скарги на ухвали, на які можуть бути подані 

скарги окремо від рішення суду, суд самостійно, виходячи з конкретних обставин 

справи та змісту апеляційної (касаційної) скарги, вирішує питання про перелік 

матеріалів, копії яких йому необхідно надіслати до суду апеляційної (касаційної) 

інстанції для розгляду скарги. 

Копії матеріалів справи формуються в порядку, визначеному цією 

Інструкцією, в окремий том у спеціальну обкладинку. На лицьовому боці 

обкладинки вказується "Матеріали оскарження ухвали (зазначається 

найменування суду, який виніс оскаржувану ухвалу, дата винесення ухвали та 

номер справи) за апеляційною скаргою (зазначається найменування або прізвище, 

ім'я та по батькові скаржника)". 

Матеріали оскарження ухвали формуються лише з копій матеріалів, 

необхідних для розгляду скарги. До матеріалів оскарження ухвали приєднується 

копія оскаржуваної ухвали, яка виготовляється з оригіналу ухвали з підписом 

судді (підписами суддів) та засвідчується суддею, а за його відсутності - одним із 

заступників голови суду або головою суду. При цьому копія оскаржуваної ухвали 

засвідчується в установленому порядку. Оригінал оскаржуваної ухвали 

залишається в матеріалах справи. 

Опис матеріалів оскарження ухвали підписує суддя та працівник апарату 

суду (із зазначенням посади, прізвища, ініціалів та дати), який формує матеріали 

оскарження ухвали. Матеріали оскарження ухвали надсилаються до відповідного 

суду у встановленому чинним законодавством порядку. 

 Матеріали апеляційного перегляду судових рішень, без витребування матеріалів 

справи та без надходження матеріалів оскарження із суду першої інстанції, формуються 

за загальними правилами цього розділу Інструкції та надсилаються до суду першої 

інстанції для приєднання до матеріалів справи. В апеляційному суді залишається 

контрольне провадження. 
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Контрольне провадження - копії матеріалів справи (кримінального 

провадження), сформовані в окрему обкладинку, із зазначенням усіх реквізитів справи 

(матеріалів кримінального провадження). 

Матеріали контрольного провадження формуються з матеріалів справи 

(кримінального провадження) у такій же послідовності, як при формуванні справи 

(матеріалів кримінального провадження), документи, що приєднуються до матеріалів 

контрольного провадження у хронологічному порядку їх надходження до суду чи 

формування в суді, та мають містити: 

 аркуш(-і) внутрішнього опису документів; 

 копію апеляційної скарги з додатками; 

 копії документів, які були предметом розгляду та на підставі яких було 

постановлено оскаржуване судове рішення; 

 копію журналу судового засідання та копії матеріалів, які стосуються 

оскаржуваних рішень; 

 копію судового рішення апеляційної інстанції. 

Копії судових рішень, які містяться в контрольному провадженні, 

засвідчуються в установленому порядку підписом головуючого судді (судді-

доповідача), а за його відсутності - секретарем відповідної судової палати, одним із 

заступників голови суду або головою суду. 

Вилучення із судової справи оригіналів документів (крім процесуальних, які 

виготовлені судом) допускається тільки після закінчення провадження у справі.  

У виняткових випадках, визначених законодавством, вилучення документів з 

матеріалів судової справи може здійснюватися за резолюцією судді (судді-

доповідача), у провадженні якого перебуває судова справа, або голови суду, якщо 

провадження у справі закінчено, з обов'язковою заміною вилучених матеріалів їх 

належно засвідченими копіями, про що зазначається у внутрішньому описі справи у 

графі "Примітки". 

Заява про проведення вилучення документів зі справи з відповідною резолюцією 

та акт вилучення документів приєднуються до матеріалів судової справи. 
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2. Підготовка до розгляду кримінального провадження та цивільної 

справи апеляційним судом 
 

Відповідно до ст. 396 КПК апеляційна скарга подається в письмовій формі. 

В апеляційній скарзі зазначаються: 

1) найменування суду апеляційної інстанції; 

2) прізвище, ім’я та по батькові (найменування), місце проживання (перебування) 

особи, яка подає апеляційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної 

пошти, якщо такі є; 

3) судове рішення, яке оскаржується, і назва суду, який його ухвалив; 

4) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, та їх обґрунтування із зазначенням 

того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення; 

5) клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про дослідження доказів; 

6) перелік матеріалів, які додаються. 

Якщо особа не бажає брати участь у апеляційному розгляді, вона зазначає це в 

апеляційній скарзі. 

Якщо в апеляційній скарзі зазначаються обставини, які не були досліджені в суді 

першої інстанції, або докази, які не подавалися суду першої інстанції, то в ній 

зазначаються причини цього. 

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає. Якщо апеляційну 

скаргу подає захисник, представник потерпілого, то до неї додаються оформлені 

належним чином документи, що підтверджують його повноваження відповідно до 

вимог КПК. 

До апеляційної скарги та доданих до неї письмових матеріалів надаються копії в 

кількості, необхідній для їх надіслання сторонам кримінального провадження та іншим 

учасникам судового провадження, інтересів яких стосується апеляційна скарга. Цей 

обов’язок не поширюється на обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом 

або тримається під вартою. 

Суд першої інстанції через три дні після закінчення строку апеляційного 

оскарження судового рішення надсилає отримані апеляційні скарги разом із 

матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції. 
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Апеляційні скарги, що надійшли після направлення матеріалів кримінального 

провадження до суду апеляційної інстанції, не пізніше наступного дня після їх 

надходження направляються до суду апеляційної інстанції. 

Апеляційна скарга, що надійшла до суду апеляційної інстанції, не пізніше 

наступного дня передається судді-доповідачу. Отримавши апеляційну скаргу на 

вирок чи ухвалу суду першої інстанції, суддя-доповідач протягом трьох днів 

перевіряє її на відповідність вимогам статті 396 КПК і за відсутності перешкод 

постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження. 

Суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття апеляційного 

провадження за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції: 

1) надсилає копії ухвали про відкриття апеляційного провадження учасникам 

судового провадження разом з копіями апеляційних скарг, інформацією про їхні права 

та обов’язки і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на 

апеляційну скаргу; 

2) пропонує учасникам судового провадження подати нові докази, на які вони 

посилаються, або витребовує їх за клопотанням особи, яка подала апеляційну скаргу; 

3) вирішує інші клопотання, в тому числі щодо обрання, зміни або скасування 

запобіжного заходу; 

4) вирішує інші питання, необхідні для апеляційного розгляду. 

Усі судові рішення судді-доповідача під час підготовки до апеляційного 

розгляду викладаються у формі ухвали. Копії ухвал надсилаються учасникам 

судового провадження. 

Після закінчення підготовки до апеляційного розгляду суддя-доповідач 

постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду. 

Обвинувачений підлягає обов’язковому виклику в судове засідання для участі в 

апеляційному розгляді, якщо в апеляційній скарзі порушується питання про погіршення 

його становища або якщо суд визнає обов’язковою його участь, а обвинувачений, який 

утримується під вартою, - також у разі, якщо про це надійшло його клопотання. 

Відповідно до ст. 365 ЦПК суддя-доповідач у порядку підготовки справи до 

апеляційного розгляду: 

1) з’ясовує питання про склад учасників судового процесу. У разі встановлення, 

що рішення суду першої інстанції може вплинути на права та обов’язки особи, яка не 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n3290


7 

брала участі у справі, залучає таку особу до участі у справі як третю особу, яка не 

заявляє самостійних вимог щодо предмета спору; 

2) визначає характер спірних правовідносин і закон, який їх регулює; 

3) з’ясовує обставини, на які посилаються учасники справи як на підставу своїх 

вимог і заперечень; 

4) з’ясовує, які обставини визнаються чи заперечуються учасниками справи; 

5) вирішує питання щодо поважності причин неподання доказів до суду першої 

інстанції; 

6) за клопотанням сторін та інших учасників справи вирішує питання про виклик 

свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо 

збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача; 

7) за клопотанням учасників справи вирішує питання щодо вжиття заходів 

забезпечення позову; 

8) вчиняє інші дії, пов’язані із забезпеченням апеляційного розгляду справи. 

Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії 

суддів, яка вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій у разі 

необхідності та призначення справи до розгляду. Про дату, час та місце розгляду справи 

повідомляються учасники справи. 

 

 

3. Оформлення ухвали та рішення апеляційного суду 

 

 

Відповідно до ст. 418 КПК  Якщо за результатами розгляду апеляційний суд 

скасовує вирок повністю чи частково то він ухвалює новий вирок, будь-яке інше 

рішення суд апеляційної інстанції приймає у формі ухвали. 

Згідно з ст. 419 КПК ухвала суду апеляційної інстанції складається з: 

1) вступної частини із зазначенням: 

дати і місця її постановлення; 

найменування суду апеляційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і секретаря 

судового засідання; 

найменування (номера) кримінального провадження; 
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прізвища, ім’я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, року, місяця і дня 

його народження, місця народження і місця проживання; 

закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне 

правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа; 

імен (найменувань) учасників судового провадження; 

2) мотивувальної частини із зазначенням: 

короткого змісту вимог апеляційної скарги і судового рішення суду першої 

інстанції; 

узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу; 

узагальненого викладу позиції інших учасників судового провадження; 

встановлених судом першої інстанції обставин; 

встановлених судом апеляційної інстанції обставин з посиланням на докази, а 

також мотивів визнання окремих доказів недопустимими чи неналежними; 

мотивів, з яких суд апеляційної інстанції виходив при постановленні ухвали, і 

положення закону, яким він керувався; 

3) резолютивної частини із зазначенням: 

висновку суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної скарги; 

рішення щодо запобіжного заходу; 

розподілу процесуальних витрат; 

строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження. 

Відповідно до ст. 381 ЦПК суд апеляційної інстанції за результатами розгляду 

апеляційної скарги приймає постанову за правилами статті 35 і глави 9 розділу III ЦПК 

з особливостями, зазначеними у статті 382 ЦПК. 

Згідно з ст. 382 ЦПК постанова суду апеляційної інстанції складається з: 

1) вступної частини із зазначенням: 

а) дати і місця її прийняття, номера справи; 

б) найменування суду апеляційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і секретаря 

судового засідання; 

в) імен (найменувань) сторін і особи, яка подала скаргу; 

г) найменування суду першої інстанції, рішення якого оскаржується, дати 

ухвалення рішення, прізвища судді (суддів); часу і місця його ухвалення, дати складання 

повного тексту рішення; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/conv#n6294
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/conv#n7950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/conv#n7950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/conv#n8756
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2) описової частини із зазначенням: 

а) короткого змісту позовних вимог і рішення суду першої інстанції; 

б) короткого змісту вимог апеляційної скарги; 

в) узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу; 

г) узагальнених доводів та заперечень інших учасників справи; 

3) мотивувальної частини із зазначенням: 

а) встановлених судом першої інстанції та неоспорених обставин, а також 

обставин, встановлених судом апеляційної інстанції, і визначених відповідно до них 

правовідносин; 

б) доводів, за якими суд апеляційної інстанції погодився або не погодився з 

висновками суду першої інстанції; 

в) мотивів прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного 

учасниками справи в апеляційній скарзі та відзиві на апеляційну скаргу; 

г) чи були і ким порушені, невизнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за 

захистом яких особа звернулася до суду; 

ґ) висновків за результатами розгляду апеляційної скарги з посиланням на норми 

права, якими керувався суд апеляційної інстанції; 

4) резолютивної частини із зазначенням: 

а) висновку суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної скарги; 

б) нового розподілу судових витрат, понесених у зв’язку з розглядом справи у суді 

першої інстанції, - у випадку скасування або зміни судового рішення; 

в) розподілу судових витрат, понесених у зв’язку з переглядом справи у суді 

апеляційної інстанції; 

г) строку і порядку набрання постановою законної сили та її оскарження. 

 


