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Відповідно до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» та на 
виконання Указів Президента України № 
455/2017, № 454/2017 та №452/2017, 
03 жовтня 2018 року в газеті 
«Голос України» опубліковані 
повідомлення голів новоутворених 
апеляційних судів про початок роботи  
зазначених судів. 
 
Вищевказані повідомлення опубліковані 
на виконання вимог частини шостої статті 
147 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» відповідно до якої у разі 
ліквідації суду, що здійснює правосуддя 
на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці (відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць), 
та утворення нового суду, який 
забезпечує здійснення правосуддя на цій 
території, суд, що ліквідується, припиняє 
здійснення правосуддя з дня 
опублікування в газеті «Голос України» 
повідомлення голови новоутвореного суду 
про початок роботи новоутвореного суду. 

 
Таким чином, з 03 жовтня 2018 року 
здійснювати правосуддя розпочали 
новоутворені апеляційні суди: 
Дніпровський апеляційний суд; 
Волинський апеляційний суд; Херсонський 
апеляційний суд; Житомирський 
апеляційний суд; Луганський апеляційний 
суд; Чернігівський апеляційний суд; 
Хмельницький апеляційний суд; 
Миколаївський апеляційний суд; Івано-
Франківський апеляційний суд; 
Закарпатський апеляційний суд; 
Харківський апеляційний суд; Рівненський 
апеляційний суд; Київський апеляційний 
суд; Тернопільський апеляційний суд; 

Донецький апеляційний суд, 
новоутворені апеляційні 
адміністративні суди: Перший 
апеляційний адміністративний суд; Третій  

 
 
 
 
апеляційний адміністративний суд; П’ятий 
апеляційний адміністративний суд; 
Шостий апеляційний адміністративний 
суд; Сьомий апеляційний 
адміністративний суд; Восьмий 
апеляційний адміністративний суд, 
новоутворені апеляційні господарські 
суди: Західний апеляційний 
господарський суд; Центральний 
апеляційний господарський суд; Північний 
апеляційний господарський суд; Південно-
Західний апеляційний господарський суд; 
Східний апеляційний господарський суд. 
 
Юрисдикція вищевказаних апеляційних 
судів розповсюджується на області, 
визначені Указом Президента України № 
455/2017 «Про ліквідацію апеляційних 
адміністративних судів та утворення 
апеляційних адміністративних судів в 
апеляційних округах», Указом Президента 
України № 454/2017 «Про ліквідацію 
апеляційних господарських судів та 
утворення апеляційних господарських 
судів в апеляційних округах», Указом 
Президента України №452/2017 «Про 
ліквідацію апеляційних судів та утворення 
апеляційних судів в апеляційних округах». 
У вказаних указах також зазначено і про 
суди, які припиняють здійснювати 
правосуддя, у зв’язку з початком роботи 
новоутворених судів.  
 
Найближчим часом також очікується 
опублікування повідомлень про початок 
роботи інших новоутворених апеляційних 
судів: Кримський апеляційний суд в 
апеляційному окрузі, що включає 
Автономну Республіку Крим, з 
місцезнаходженням у містах Сімферополі 
та Феодосії; Вінницький апеляційний суд; 
Запорізький апеляційний суд; 
Кропивницький апеляційний суд; 
Львівський апеляційний суд; Одеський 
апеляційний суд; Полтавський 
апеляційний суд; Сумський апеляційний  
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суд; Черкаський апеляційний суд; 
Чернівецький апеляційний суд; 
Севастопольський апеляційний суд, 
апеляційного адміністративного суду: 
Другий апеляційний адміністративний суд 
в апеляційному окрузі, що включає 
Полтавську, Сумську та Харківську 
області, з місцезнаходженням у місті 
Харкові, апеляційних господарських 
судів: Південний апеляційний 
господарський суд в апеляційному окрузі, 
що включає Автономну Республіку Крим і 
місто Севастополь, з місцезнаходженням 
у місті Севастополі; Північно-західний 
апеляційний господарський суд в 
апеляційному окрузі, що включає 
Вінницьку, Волинську, Житомирську, 
Рівненську та Хмельницьку області, з 
місцезнаходженням у місті Рівному. 
 
Прогнозується, що перший час після 
опублікування повідомлень про початок 
роботи новоутворених судів, можливі 
випадки повернення процесуальних 
документів без розгляду або залишення їх 
без руху. Це буде пов’язано, наприклад, з 
неправильним зазначенням назви суду в 
процесуальному документі або сплати 
судового збору по реквізитах на рахунки 
ліквідованих апеляційних судів. 
 
Юридична компанія KPD Consulting – 
українська незалежна юридична компанія, 
створена у 2007 році з метою надання 
повного спектру високоякісних та 
ефективних послуг. Ми орієнтовані на 
бізнес-потреби корпоративних Клієнтів – 
провідних українських та міжнародних 
компаній. Ми переважно фокусуємося на 
наданні послуг Клієнтам з питань 
корпоративного права, злиття та 
поглинання, банківського та фінансового 
права, податкового законодавства, 
нерухомості та будівництва, питаннях 
інтелектуальної власності, кримінального 
права (питаннях посадових злочинів) та  

 
 
 
 
 

вирішенні спорів. Більш докладну 
інформацію Ви можете знайти за 
посиланням www.kpdconsulting.com.ua. 

 
Якщо у Вас виникли питання щодо зазначеної теми, 
будь ласка, звертайтеся до Ігоря Калітвенцева 
(i.kalitventsev@kpdconsulting.com.ua).  

 
 


