
З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розширення можливостей самопредставництва в 

суді органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення 

 

Верховна Рада України постановляє:  

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. Частини третю і четверту статті 56 Господарського процесуального 

кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) 

викласти в такій редакції: 

«3. Юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у 

справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, 

уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, 

трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або 

через представника. 

4. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада беруть 

участь у справі через відповідний орган державної влади, орган влади 

Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування відповідно до 

його компетенції, від імені якого діє його керівник, інша уповноважена особа 

відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) 

(самопредставництво органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим, органу місцевого самоврядування), або через представника». 

2. Частини третю і четверту статті 58 Цивільного процесуального 

кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) 

викласти в такій редакції: 

«3. Юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у 

справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, 
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уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, 

трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або 

через представника. 

4. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада беруть 

участь у справі через відповідний орган державної влади, орган влади 

Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування відповідно до 

його компетенції, від імені якого діє його керівник, інша уповноважена особа 

відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) 

(самопредставництво органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим, органу місцевого самоврядування), або через представника». 

3. Частини третю і четверту статті 55 Кодексу адміністративного 

судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, 

ст. 436) викласти в такій редакції: 

«3. Юридична особа незалежно від порядку її створення, суб’єкт 

владних повноважень, який не є юридичною особою, беруть участь у справі 

через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену 

діяти від її (його) імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового 

договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи, суб’єкта владних 

повноважень), або через представника. 

4. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада беруть 

участь у справі через відповідний орган державної влади, орган влади 

Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування відповідно до 

його компетенції, від імені якого діє його керівник, інша уповноважена особа 

відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) 

(самопредставництво органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим, органу місцевого самоврядування), або через представника». 

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

 

Президент України                                              В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

 

м. Київ 
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