
 

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 
15 листопада 2016 року      м. Київ № 230 

 

Про затвердження Положення про порядок  

використання ресурсів мережі Інтернет  

в ДСА України,  

територіальних управліннях ДСА України,  

місцевих та апеляційних судах,  

підприємствах, що входять до сфери управління ДСА України  

 
Відповідно до пункту восьмого частини першої статті 152 Закону України 

"Про судоустрій і статус суддів" 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про порядок використання ресурсів мережі 
Інтернет в ДСА України, територіальних управліннях ДСА України, місцевих та 
апеляційних судах, підприємствах, що входять до сфери управління ДСА 
України, що додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДСА України                             
від 12 листопада 2013 року № 148 ″Про затвердження Положення про порядок 
використання ресурсів мережі Інтернет в Державній судовій адміністрації 
України, територіальних управліннях Державної судової адміністрації України, 
місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції″. 

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю ДСА України 
(Парубченко Т. В.) довести цей наказ до керівників самостійних структурних 
підрозділів ДСА України та надіслати начальникам територіальних управлінь 
ДСА України, апеляційним адміністративним судам, окружним адміністративним 
судам, апеляційним господарським судам, окружним господарським судам, 
апеляційним судам та підприємствам, що входять до сфери управління ДСА 
України не пізніше наступного робочого дня з дня видання цього наказу. 

4. Територіальним управлінням ДСА України довести та надіслати цей 
наказ окружним судам.   

5. Прес-центру судової влади (на правах відділу) (Пастухова В. М.) не 
пізніше наступного робочого дня з дня видання цього наказу розмістити його на 
офіційному веб-порталі "Судова влада України" у розділі "Нормативно-правова 
база". 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова                         /підпис/       З. Холоднюк 

 

 



                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                            Наказ Державної судової  

                                                                            адміністрації України 

                                                                       15.11.2016  № 230 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок використання ресурсів мережі Інтернет в ДСА України, 

територіальних управліннях ДСА України, місцевих та апеляційних судах, 

підприємствах, що входять до сфери управління ДСА України  

 

1. Загальні положення 

1. Це Положення визначає доменні імена для функціонування та 

використання ресурсів Інтернет, а також офіційної електронної пошти в ДСА 

України, територіальних управліннях ДСА України, місцевих та апеляційних 

судах (далі - суди), підприємствах, що входять до сфери управління ДСА України 

(далі – підприємства) з урахуванням норм Конституції України, Законів України 

"Про телекомунікації", "Про інформацію", "Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні документи та 

електронний документообіг" та інших актів законодавства. 

 

2. Функціонування засобів Інтернет 

1. Підключення ДСА України, територіальних управлінь ДСА України, 

судів та підприємств до мережі Інтернет та надання послуг доступу до Інтернет 

здійснюється виключно операторами телекомунікацій, які мають право на 

здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне 

обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж. 

2. Домен "court.gov.ua" використовується для розміщення офіційного 

веб-порталу "Судова влада України", веб-сайту Єдиного державного реєстру 

судових рішень, для підтримки засобів офіційної електронної пошти та 

розміщення офіційних веб-сайтів ДСА України, територіальних управлінь ДСА 

України, судів та підприємств, крім Державного підприємства ″Інформаційні 

судові системи″ (inbox@ics.gov.ua) та Державного підприємства            

″Санаторно-курортний лікувальний центр ″Шкло″ (sanatorshklo@ukr.net). 

3. Домен "arbitr.gov.ua" використовується для розміщення офіційних             

веб-сайтів окружних господарських та апеляційних господарських судів для 

підтримки засобів офіційної електронної пошти. 

4. Офіційні адреси веб-сайтів ДСА України, територіальних управлінь 

ДСА України, судів та підприємств складаються з префікса "http://" та 

відповідного доменного імені згідно з додатком до цього Положення. 

 

3. Система офіційної електронної пошти доменів "court.gov.ua"  

та "arbitr.gov.ua" 

1. Система офіційної електронної пошти доменів "court.gov.ua" та 

"arbitr.gov.ua" складається з: офіційних електронних адрес ДСА України, 

територіальних управлінь ДСА України, судів та підприємств, технологічних 

електронних адрес ДСА України, територіальних управлінь ДСА України, судів 

та підприємств та персональних електронних адрес користувачів в ДСА України, 

територіальних управлінь ДСА України, судів та підприємств. 

mailto:inbox@ics.gov.ua


2. Офіційні електронні адреси використовуються для проведення 

офіційного листування ДСА України, територіальних управлінь ДСА України, 

судів та підприємств за напрямом діяльності. Офіційні електронні адреси 

складаються з префікса "inbox@" та відповідного доменного імені згідно з 

додатком до цього Положення. Офіційна електронна адреса ДСА України – 

"inbox@court.gov.ua". 

3. Технологічні електронні адреси використовуються ДСА України, 

територіальними управліннями ДСА України, судами та підприємствами для 

отримання інформації технічного характеру та здійснення іншого інформаційного 

взаємообміну і визначаються нормативними документами, які запроваджують 

такий обмін інформації з одночасним визначенням порядку, термінів формування, 

структури даних, та інших параметрів, необхідних для забезпечення такого 

інформаційного взаємообміну. Технологічні електронні адреси складаються з 

префікса "admin@" та відповідного доменного імені згідно з додатком до цього 

Положення. Технологічна електронна адреса ДСА України – 

"admin@court.gov.ua". 

4. Персональні електронні адреси користувачів ДСА України, 

територіальних управлінь ДСА України, судів та підприємств призначені для 

офіційного листування користувача, якому належить відповідна адреса, з іншими 

суб'єктами інформаційних відносин. Персональні електронні адреси користувачів  

територіальних управлінь ДСА України, судів та підприємств складаються з 

префікса, який погоджується з користувачами цих адрес, та відповідного 

доменного імені згідно з додатком до Положення. Персональні електронні адреси 

користувачів ДСА України складаються з префікса, який погоджується з 

користувачами цих адрес, та доменного імені "court.gov.ua". 

5. Адміністратор веб-порталу "Судова влада України" здійснює облік та 

відповідає за встановлення та працездатність офіційних та технологічних 

електронних адрес, а також поштових скриньок ДСА України, територіальних 

управлінь ДСА України, судів та підприємств. 

6. Посадові особи ДСА України, територіальних управлінь ДСА 

України, судів та підприємств згідно зі своїми функціональними обов’язками 

здійснюють облік та відповідають за встановлення та працездатність відповідних 

персональних електронних адрес та поштових скриньок, які використовуються в 

ДСА України, територіальних управліннях ДСА України, судах та підприємствах. 

7. Офіційні та технологічні електронні адреси ДСА України, 

територіальних управлінь ДСА України, судів та підприємств можуть бути 

змінені лише при їх реорганізації або ліквідації. 

 

 

Начальник управління 

інформатизації та судової статистики 

ДСА України                         /підпис/                    О. Є. Слоніцький 

 

 



Додаток  

до Положення про порядок  

використання засобів Інтернет  

в ДСА України, територіальних  

управліннях ДСА України,  

місцевих та апеляційних судах,  

підприємствах, що входять  

до сфери управління ДСА України  

 

 

Перелік 

офіційних доменних імен ДСА України, територіальних управлінь ДСА 

України, місцевих та апеляційних судів, а також підприємствах, що входять 

до сфери управління ДСА України  

 

Назва власника Офіційне доменне ім’я 

Державна судова адміністрація України dsa.court.gov.ua 

Територіальні управління Державної судової адміністрації України 

Територіальне управління ДСА Вінницької області  vn.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Волинської області  vl.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Дніпропетровської області  dp.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Донецької області  dn.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Житомирської області  zt.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Закарпатської області  zk.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Запорізької області  zp.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Івано-Франківської області  if.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Київської області  ko.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Кіровоградської області  kr.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Луганської області  lg.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Львівської області  lv.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Миколаївської області  mk.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Одеської області  od.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Полтавської області  pl.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Рівненської області  rv.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Сумської області  su.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Тернопільської області  te.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Харківської області  hr.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Херсонської області  ks.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Хмельницької області  km.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Черкаської області  ck.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Чернівецької області  cv.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА Чернігівської області  cn.court.gov.ua 

Територіальне управління ДСА м. Києва  ki.court.gov.ua 

Апеляційні адміністративні суди 

Вінницький апеляційний адміністративний суд apladm.vn.court.gov.ua 



Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд  apladm.dp.court.gov.ua 

Донецький апеляційний адміністративний суд  apladm.dn.court.gov.ua 

Житомирський апеляційний адміністративний суд apladm.zt.court.gov.ua 

Київський апеляційний адміністративний суд  apladm.ki.court.gov.ua 

Львівський апеляційний адміністративний суд  apladm.lv.court.gov.ua 

Одеський апеляційний адміністративний суд  apladm.od.court.gov.ua 

Харківський апеляційний адміністративний суд  apladm.hr.court.gov.ua 

Окружні адміністративні суди 

Вінницький окружний адміністративний суд  adm.vn.court.gov.ua 

Волинський окружний адміністративний суд  adm.vl.court.gov.ua 

Дніпропетровський окружний адміністративний суд  adm.dp.court.gov.ua 

Донецький окружний адміністративний суд  adm.dn.court.gov.ua 

Житомирський окружний адміністративний суд  adm.zt.court.gov.ua 

Закарпатський окружний адміністративний суд  adm.zk.court.gov.ua 

Запорізький окружний адміністративний суд  adm.zp.court.gov.ua 

Івано-Франківський окружний адміністративний суд  adm.if.court.gov.ua 

Київський окружний адміністративний суд  adm.ko.court.gov.ua 

Кіровоградський окружний адміністративний суд  adm.kr.court.gov.ua 

Луганський окружний адміністративний суд  adm.lg.court.gov.ua 

Львівський окружний адміністративний суд  adm.lv.court.gov.ua 

Миколаївський окружний адміністративний суд  adm.mk.court.gov.ua 

Одеський окружний адміністративний суд  adm.od.court.gov.ua 

Полтавський окружний адміністративний суд  adm.pl.court.gov.ua 

Рівненський окружний адміністративний суд  adm.rv.court.gov.ua 

Сумський окружний адміністративний суд  adm.su.court.gov.ua 

Тернопільський окружний адміністративний суд  adm.te.court.gov.ua 

Харківський окружний адміністративний суд  adm.hr.court.gov.ua 

Херсонський окружний адміністративний суд  adm.ks.court.gov.ua 

Хмельницький окружний адміністративний суд  adm.km.court.gov.ua 

Черкаський окружний адміністративний суд  adm.ck.court.gov.ua 

Чернівецький окружний адміністративний суд  adm.cv.court.gov.ua 

Чернігівський окружний адміністративний суд  adm.cn.court.gov.ua 

Окружний адміністративний суд міста Києва  adm.ki.court.gov.ua 

Апеляційні господарські суди 

Дніпропетровський апеляційний господарський суд  dpa.arbitr.gov.ua 

Донецький апеляційний господарський суд  dna.arbitr.gov.ua 

Київський апеляційний господарський суд  kia.arbitr.gov.ua 

Львівський апеляційний господарський суд  lva.arbitr.gov.ua 

Одеський апеляційний господарський суд  oda.arbitr.gov.ua 

Рівненський апеляційний господарський суд rva.arbitr.gov.ua 

Харківський апеляційний господарський суд  hra.arbitr.gov.ua 

Окружні господарські суди 

Господарський суд Вінницької області  vn.arbitr.gov.ua 



Господарський суд Волинської області  vl.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Дніпропетровської області  dp.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Донецької області  dn.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Житомирської області  zt.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Закарпатської області  zk.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Запорізької області  zp.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Івано-Франківської області  if.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Київської області  ko.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Кіровоградської області  kr.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Луганської області  lg.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Львівської області  lv.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Миколаївської області  mk.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Одеської області  od.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Полтавської області  pl.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Рівненської області  rv.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Сумської області  su.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Тернопільської області  te.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Харківської області  hr.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Херсонської області  ks.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Хмельницької області  km.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Черкаської області  ck.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Чернівецької області  cv.arbitr.gov.ua 

Господарський суд Чернігівської області  cn.arbitr.gov.ua 

Господарський суд м. Києва  ki.arbitr.gov.ua 

Апеляційні суди 

Апеляційний суд Вінницької області  vna.court.gov.ua 

Апеляційний суд Волинської області  vla.court.gov.ua 

Апеляційний суд Дніпропетровської області  dpa.court.gov.ua 

Апеляційний суд Донецької області  dna.court.gov.ua 

Апеляційний суд Житомирської області  zta.court.gov.ua 

Апеляційний суд Закарпатської області  zka.court.gov.ua 

Апеляційний суд Запорізької області  zpa.court.gov.ua 

Апеляційний суд Івано-Франківської області  ifa.court.gov.ua 

Апеляційний суд Київської області  koa.court.gov.ua 

Апеляційний суд Кіровоградської області  kra.court.gov.ua 

Апеляційний суд Луганської області  lga.court.gov.ua 

Апеляційний суд Львівської області  lva.court.gov.ua 

Апеляційний суд Миколаївської області  mka.court.gov.ua 

Апеляційний суд Одеської області  oda.court.gov.ua 

Апеляційний суд Полтавської області  pla.court.gov.ua 

Апеляційний суд Рівненської області  rva.court.gov.ua 

Апеляційний суд Сумської області  sua.court.gov.ua 

Апеляційний суд Тернопільської області  tea.court.gov.ua 



Апеляційний суд Харківської області  hra.court.gov.ua 

Апеляційний суд Херсонської області  ksa.court.gov.ua 

Апеляційний суд Хмельницької області  kma.court.gov.ua 

Апеляційний суд Черкаської області  cka.court.gov.ua 

Апеляційний суд Чернівецької області  cva.court.gov.ua 

Апеляційний суд Чернігівської області  cna.court.gov.ua 

Апеляційний суд м. Києва  kia.court.gov.ua 

Окружні суди 

Вінницька область 

Барський районний суд  brs.vn.court.gov.ua 

Бершадський районний суд  bh.vn.court.gov.ua 

Вінницький районний суд  vnr.vn.court.gov.ua 

Вінницький міський суд vnm.vn.court.gov.ua 

Гайсинський районний суд  gs.vn.court.gov.ua 

Жмеринський міськрайонний суд  gmm.vn.court.gov.ua 

Іллінецький районний суд  il.vn.court.gov.ua 

Калинівський районний суд  kl.vn.court.gov.ua 

Козятинський міськрайонний суд  kz.vn.court.gov.ua 

Крижопільський районний суд  kr.vn.court.gov.ua 

Ладижинський міський суд  lgm.vn.court.gov.ua 

Липовецький районний суд  lp.vn.court.gov.ua 

Літинський районний суд  lit.vn.court.gov.ua 

Могилів-Подільський міськрайонний суд  mpm.vn.court.gov.ua 

Мурованокуриловецький районний суд  mr.vn.court.gov.ua 

Немирівський районний суд  nm.vn.court.gov.ua 

Оратівський районний суд  or.vn.court.gov.ua 

Піщанський районний суд  psh.vn.court.gov.ua 

Погребищенський районний суд  pgb.vn.court.gov.ua 

Теплицький районний суд  tp.vn.court.gov.ua 

Тиврівський районний суд  tv.vn.court.gov.ua 

Томашпільський районний суд  tm.vn.court.gov.ua 

Тростянецький районний суд  tr.vn.court.gov.ua 

Тульчинський районний суд  tl.vn.court.gov.ua 

Хмільницький міськрайонний суд  hm.vn.court.gov.ua 

Чернівецький районний суд  cr.vn.court.gov.ua 

Чечельницький районний суд  ch.vn.court.gov.ua 

Шаргородський районний суд  sh.vn.court.gov.ua 

Ямпільський районний суд  yam.vn.court.gov.ua 

Волинська область 

Володимир-Волинський міський суд  vo.vl.court.gov.ua 

Горохівський районний суд  gr.vl.court.gov.ua 

Іваничівський районний суд  iv.vl.court.gov.ua 

Камінь-Каширський районний суд  km.vl.court.gov.ua 



Ківерцівський районний суд  kiv.vl.court.gov.ua 

Ковельський міськрайонний суд  kv.vl.court.gov.ua 

Локачинський районний суд  lk.vl.court.gov.ua 

Луцький міськрайонний суд  lc.vl.court.gov.ua 

Любешівський районний суд  lbs.vl.court.gov.ua 

Любомльський районний суд  lb.vl.court.gov.ua 

Маневицький районний суд  mn.vl.court.gov.ua 

Нововолинський міський суд  nv.vl.court.gov.ua 

Ратнівський районний суд  rt.vl.court.gov.ua 

Рожищенський районний суд  rg.vl.court.gov.ua 

Старовижівський районний суд  st.vl.court.gov.ua 

Турійський районний суд  tr.vl.court.gov.ua 

Шацький районний суд  sha.vl.court.gov.ua 

Дніпропетровська область 

Амур-Нижньодніпровський районний суд  an.dp.court.gov.ua 

Апостолівський районний суд  ap.dp.court.gov.ua 

Бабушкінський районний суд  bs.dp.court.gov.ua 

Баглійський районний суд  bg.dp.court.gov.ua 

Васильківський районний суд  vs.dp.court.gov.ua 

Верхньодніпровський районний суд  vd.dp.court.gov.ua 

Вільногірський міський суд  vg.dp.court.gov.ua 

Дзержинський районний суд  dg.dp.court.gov.ua 

Дніпровський районний суд  dn.dp.court.gov.ua 

Дніпропетровський районний суд  dp.dp.court.gov.ua 

Довгинцівський районний суд  dv.dp.court.gov.ua 

Жовтневий районний суд  gt.dp.court.gov.ua 

Жовтневий районний суд  gtk.dp.court.gov.ua 

Жовтоводський міський суд  gv.dp.court.gov.ua 

Заводський районний суд  zv.dp.court.gov.ua 

Інгулецький районний суд  ing.dp.court.gov.ua 

Індустріальний районний суд  ind.dp.court.gov.ua 

Кіровський районний суд  kr.dp.court.gov.ua 

Красногвардійський районний суд  kg.dp.court.gov.ua 

Криворізький районний суд  kv.dp.court.gov.ua 

Криничанський районний суд  kn.dp.court.gov.ua 

Ленінський районний суд  ln.dp.court.gov.ua 

Магдалинівський районний суд  md.dp.court.gov.ua 

Марганецький міський суд  mn.dp.court.gov.ua 

Межівський районний суд  mg.dp.court.gov.ua 

Нікопольський міськрайонний суд  nkm.dp.court.gov.ua 

Новомосковський міськрайонний суд  nm.dp.court.gov.ua 

Орджонікідзевський міський суд  ogm.dp.court.gov.ua 

Павлоградський міськрайонний суд  pvm.dp.court.gov.ua 



Першотравенський міський суд  pr.dp.court.gov.ua 

Петриківський районний суд  pk.dp.court.gov.ua 

Петропавлівський районний суд  ptr.dp.court.gov.ua 

Покровський районний суд  pok.dp.court.gov.ua 

П'ятихатський районний суд  px.dp.court.gov.ua 

Саксаганський районний суд  sk.dp.court.gov.ua 

Самарський районний суд  sm.dp.court.gov.ua 

Синельниківський міськрайонний суд  sn.dp.court.gov.ua 

Солонянський районний суд  sl.dp.court.gov.ua 

Софіївський районний суд  sf.dp.court.gov.ua 

Тернівський міський суд  trm.dp.court.gov.ua 

Тернівський районний суд  tr.dp.court.gov.ua 

Томаківський районний суд  tm.dp.court.gov.ua 

Царичанський районний суд  cr.dp.court.gov.ua 

Центрально-Міський районний суд  cn.dp.court.gov.ua 

Широківський районний суд  shk.dp.court.gov.ua 

Юр'ївський районний суд  yr.dp.court.gov.ua 

Донецька область 

Авдіївський міський суд  avm.dn.court.gov.ua 

Амвросіївський районний суд  am.dn.court.gov.ua 

Артемівський міськрайонний суд  arm.dn.court.gov.ua 

Будьоннівський районний суд  bd.dn.court.gov.ua 

Великоновосілківський районний суд  vk.dn.court.gov.ua 

Волноваський районний суд  vv.dn.court.gov.ua 

Володарський районний суд  vl.dn.court.gov.ua 

Ворошиловський районний суд  vr.dn.court.gov.ua 

Вугледарський міський суд  vd.dn.court.gov.ua 

Гірницький районний суд  gr.dn.court.gov.ua 

Дебальцевський міський суд  db.dn.court.gov.ua 

Дзержинський міський суд  dgm.dn.court.gov.ua 

Димитровський міський суд  dmm.dn.court.gov.ua 

Добропільський міськрайонний суд  dpm.dn.court.gov.ua 

Докучаєвський міський суд  dkm.dn.court.gov.ua 

Дружківський міський суд  dr.dn.court.gov.ua 

Єнакіївський міський суд  enm.dn.court.gov.ua 

Жданівський міський суд  gdm.dn.court.gov.ua 

Жовтневий районний суд  gvt.dn.court.gov.ua 

Іллічівський районний суд  ill.dn.court.gov.ua 

Калінінський районний суд  kln.dn.court.gov.ua 

Калінінський районний суд  kl.dn.court.gov.ua 

Київський районний суд  kv.dn.court.gov.ua 

Кіровський міський суд  kirm.dn.court.gov.ua 

Кіровський районний суд  kr.dn.court.gov.ua 



Кіровський районний суд.  kir.dn.court.gov.ua 

Костянтинівський міськрайонний суд  ksm.dn.court.gov.ua 

Краматорський міський суд  kt.dn.court.gov.ua 

Красноармійський міськрайонний суд  ka.dn.court.gov.ua 

Краснолиманський міський суд  km.dn.court.gov.ua 

Куйбишевський районний суд  kb.dn.court.gov.ua 

Ленінський районний суд  ln.dn.court.gov.ua 

Мар'їнський районний суд  mr.dn.court.gov.ua 

Микитівський районний суд  mk.dn.court.gov.ua 

Новоазовський районний суд  naz.dn.court.gov.ua 

Новогродівський міський суд  nvm.dn.court.gov.ua 

Олександрівський районний суд  ol.dn.court.gov.ua 

Орджонікідзевський районний суд  org.dn.court.gov.ua 

Першотравневий районний суд  ptr.dn.court.gov.ua 

Петровський районний суд  ptv.dn.court.gov.ua 

Приморський районний суд  pr.dn.court.gov.ua 

Пролетарський районний суд  pl.dn.court.gov.ua 

Селидівський міський суд  sdm.dn.court.gov.ua 

Слов'янський міськрайонний суд  sl.dn.court.gov.ua 

Сніжнянський міський суд  snm.dn.court.gov.ua 

Совєтський районний суд  sv.dn.court.gov.ua 

Старобешівський районний суд  st.dn.court.gov.ua 

Тельманівський районний суд  tl.dn.court.gov.ua 

Торезький міський суд  trm.dn.court.gov.ua 

Харцизький міський суд  hrm.dn.court.gov.ua 

Центрально-Міський районний суд  cm.dn.court.gov.ua 

Центрально-Міський районний суд.  cen.dn.court.gov.ua 

Червоногвардійський районний суд  cgv.dn.court.gov.ua 

Шахтарський міськрайонний суд  sh.dn.court.gov.ua 

Ясинуватський міськрайонний суд  ys.dn.court.gov.ua 

Житомирська область 

Андрушівський районний суд  an.zt.court.gov.ua 

Баранівський районний суд  br.zt.court.gov.ua 

Бердичівський міськрайонний суд  bd.zt.court.gov.ua 

Богунський районний суд  bg.zt.court.gov.ua 

Брусилівський районний суд  bs.zt.court.gov.ua 

Володарсько-Волинський районний суд  vv.zt.court.gov.ua 

Ємільчинський районний суд  em.zt.court.gov.ua 

Житомирський районний суд  zt.zt.court.gov.ua 

Корольовський районний суд  kl.zt.court.gov.ua 

Коростенський міськрайонний суд  krm.zt.court.gov.ua 

Коростишівський районний суд  ks.zt.court.gov.ua 

Лугинський районний суд  lg.zt.court.gov.ua 



Любарський районний суд  lb.zt.court.gov.ua 

Малинський районний суд  ml.zt.court.gov.ua 

Народицький районний суд  nr.zt.court.gov.ua 

Новоград-Волинський міськрайонний суд  nv.zt.court.gov.ua 

Овруцький районний суд  ov.zt.court.gov.ua 

Олевський районний суд  ol.zt.court.gov.ua 

Попільнянський районний суд  pp.zt.court.gov.ua 

Радомишльський районний суд  rd.zt.court.gov.ua 

Романівський районний суд ro.zt.court.gov.ua 

Ружинський районний суд  rg.zt.court.gov.ua 

Червоноармійський районний суд  cha.zt.court.gov.ua 

Черняхівський районний суд  cr.zt.court.gov.ua 

Чуднівський районний суд  cd.zt.court.gov.ua 

Закарпатська область 

Берегівський районний суд  br.zk.court.gov.ua 

Великоберезнянський районний суд  vb.zk.court.gov.ua 

Виноградівський районний суд  vn.zk.court.gov.ua 

Воловецький районний суд  vl.zk.court.gov.ua 

Іршавський районний суд  ir.zk.court.gov.ua 

Міжгірський районний суд  mg.zk.court.gov.ua 

Мукачівський міськрайонний суд  mkm.zk.court.gov.ua 

Перечинський районний суд  pr.zk.court.gov.ua 

Рахівський районний суд  rh.zk.court.gov.ua 

Свалявський районний суд  sv.zk.court.gov.ua 

Тачівський районний суд  tc.zk.court.gov.ua 

Ужгородський міськрайонний суд  ug.zk.court.gov.ua 

Хустський районний суд  hs.zk.court.gov.ua 

Запорізька область 

Бердянський міськрайонний суд  bd.zp.court.gov.ua 

Василівський районний суд  vs.zp.court.gov.ua 

Великобілозерський районний суд  vb.zp.court.gov.ua 

Веселівський районний суд  vsl.zp.court.gov.ua 

Вільнянський районний суд  vl.zp.court.gov.ua 

Гуляйпільський районний суд  gp.zp.court.gov.ua 

Енергодарський міський суд  ed.zp.court.gov.ua 

Жовтневий районний суд  gt.zp.court.gov.ua 

Заводський районний суд  zv.zp.court.gov.ua 

Запорізький районний суд  zp.zp.court.gov.ua 

Кам'янсько-Дніпровський районний суд  kd.zp.court.gov.ua 

Комунарський районний суд  km.zp.court.gov.ua 

Куйбишевський районний суд  kb.zp.court.gov.ua 

Ленінський районний суд  ln.zp.court.gov.ua 

Мелітопольський міськрайонний суд  ml.zp.court.gov.ua 



Михайлівський районний суд  mh.zp.court.gov.ua 

Новомиколаївський районний суд  nm.zp.court.gov.ua 

Орджонікідзевський районний суд  og.zp.court.gov.ua 

Оріхівський районний суд  or.zp.court.gov.ua 

Пологівський районний суд  pl.zp.court.gov.ua 

Приазовський районний суд  paz.zp.court.gov.ua 

Приморський районний суд  pm.zp.court.gov.ua 

Розівський районний суд  rz.zp.court.gov.ua 

Токмацький районний суд  tm.zp.court.gov.ua 

Хортицький районний суд  hr.zp.court.gov.ua 

Чернігівський районний суд  cr.zp.court.gov.ua 

Шевченківський районний суд  sh.zp.court.gov.ua 

Якимівський районний суд  yk.zp.court.gov.ua 

Івано-Франківська область 

Богородчанський районний суд  bg.if.court.gov.ua 

Болехівський міський суд  blm.if.court.gov.ua 

Верховинський районний суд  vr.if.court.gov.ua 

Галицький районний суд  gl.if.court.gov.ua 

Городенківський районний суд  gd.if.court.gov.ua 

Долинський районний суд  dl.if.court.gov.ua 

Івано-Франківський міський суд  ifm.if.court.gov.ua 

Калуський міськрайонний суд  klm.if.court.gov.ua 

Коломийський міськрайонний суд  kmm.if.court.gov.ua 

Косівський районний суд  ks.if.court.gov.ua 

Надвірнянський районний суд  nd.if.court.gov.ua 

Рогатинський районний суд  rt.if.court.gov.ua 

Рожнятівський районний суд  rg.if.court.gov.ua 

Снятинський районний суд  sn.if.court.gov.ua 

Тисменицький районний суд  ts.if.court.gov.ua 

Тлумацький районний суд  tl.if.court.gov.ua 

Яремчанський міський суд  yr.if.court.gov.ua 

Київська область 

Баришівський районний суд  ba.ko.court.gov.ua 

Березанський міський суд  be.ko.court.gov.ua 

Білоцерківський міськрайонний суд  bcm.ko.court.gov.ua 

Богуславський районний суд  bg.ko.court.gov.ua 

Бориспільський міськрайонний суд  bpm.ko.court.gov.ua 

Бородянський районний суд  bd.ko.court.gov.ua 

Броварський міськрайонний суд  br.ko.court.gov.ua 

Васильківський міськрайонний суд  vs.ko.court.gov.ua 

Вишгородський районний суд  vsh.ko.court.gov.ua 

Володарський районний суд  vl.ko.court.gov.ua 

Згурівський районний суд  zg.ko.court.gov.ua 



Іванківський районний суд  iv.ko.court.gov.ua 

Ірпінський міський суд  ip.ko.court.gov.ua 

Кагарлицький районний суд  kg.ko.court.gov.ua 

Києво-Святошинський районний суд  ks.ko.court.gov.ua 

Макарівський районний суд  mk.ko.court.gov.ua 

Миронівський районний суд  mr.ko.court.gov.ua 

Обухівський районний суд  ob.ko.court.gov.ua 

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд  ph.ko.court.gov.ua 

Ржищівський міський суд  rg.ko.court.gov.ua 

Рокитнянський районний суд  rk.ko.court.gov.ua 

Сквирський районний суд  sk.ko.court.gov.ua 

Славутицький міський суд  slm.ko.court.gov.ua 

Ставищенський районний суд  st.ko.court.gov.ua 

Таращанський районний суд  tr.ko.court.gov.ua 

Тетіївський районний суд  te.ko.court.gov.ua 

Фастівський міськрайонний суд  fs.ko.court.gov.ua 

Яготинський районний суд  yg.ko.court.gov.ua 

Кіровоградська область 

Бобринецький районний суд  bb.kr.court.gov.ua 

Вільшанський районний суд  vl.kr.court.gov.ua 

Гайворонський районний суд  gv.kr.court.gov.ua 

Голованівський районний суд  gl.kr.court.gov.ua 

Добровеличківський районний суд  dv.kr.court.gov.ua 

Долинський районний суд  dl.kr.court.gov.ua 

Знам'янський міськрайонний суд  zn.kr.court.gov.ua 

Кіровоградський районний суд  kd.kr.court.gov.ua 

Кіровський районний суд  kr.kr.court.gov.ua 

Компаніївський районний суд  km.kr.court.gov.ua 

Ленінський районний суд  ln.kr.court.gov.ua 

Маловисківський районний суд  mv.kr.court.gov.ua 

Новгородківський районний суд  ng.kr.court.gov.ua 

Новоархангельський районний суд  na.kr.court.gov.ua 

Новомиргородський районний суд  nm.kr.court.gov.ua 

Новоукраїнський районний суд  nu.kr.court.gov.ua 

Олександрівський районний суд  ol.kr.court.gov.ua 

Олександрійський міськрайонний суд  od.kr.court.gov.ua 

Онуфріївський районний суд  on.kr.court.gov.ua 

Петрівський районний суд  pt.kr.court.gov.ua 

Світловодський міськрайонний суд  sv.kr.court.gov.ua 

Ульяновський районний суд  ul.kr.court.gov.ua 

Устинівський районний суд  us.kr.court.gov.ua 

Луганська область 

Алчевський міський суд  alm.lg.court.gov.ua 



Антрацитівський міськрайонний суд  acm.lg.court.gov.ua 

Артемівський районний суд  ar.lg.court.gov.ua 

Біловодський районний суд  bv.lg.court.gov.ua 

Білокуракинський районний суд  bl.lg.court.gov.ua 

Брянківський міський суд  br.lg.court.gov.ua 

Жовтневий районний суд  gt.lg.court.gov.ua 

Кам'янобрідський районний суд  kb.lg.court.gov.ua 

Кіровський міський суд  kr.lg.court.gov.ua 

Краснодонський міськрайонний суд  kd.lg.court.gov.ua 

Краснолуцький міський суд  klm.lg.court.gov.ua 

Кремінський районний суд  km.lg.court.gov.ua 

Ленінський районний суд  ln.lg.court.gov.ua 

Лисичанський міський суд  lsm.lg.court.gov.ua 

Лутугинський районний суд  lt.lg.court.gov.ua 

Марківський районний суд  mk.lg.court.gov.ua 

Міловський районний суд  ml.lg.court.gov.ua 

Новоайдарський районний суд  na.lg.court.gov.ua 

Новопсковський районний суд  np.lg.court.gov.ua 

Первомайський міський суд  prm.lg.court.gov.ua 

Перевальський районний суд  pr.lg.court.gov.ua 

Попаснянський районний суд  pp.lg.court.gov.ua 

Ровеньківський міський суд  rv.lg.court.gov.ua 

Рубіжанський міський суд  rbm.lg.court.gov.ua 

Сватівський районний суд  sv.lg.court.gov.ua 

Свердловський міський суд  svr.lg.court.gov.ua 

Сєвєродонецький міський суд  sdm.lg.court.gov.ua 

Слов'яносербський районний суд  ss.lg.court.gov.ua 

Станично-Луганський районний суд  sl.lg.court.gov.ua 

Старобільський районний суд  sb.lg.court.gov.ua 

Стахановський міський суд  st.lg.court.gov.ua 

Троїцький районний суд  tr.lg.court.gov.ua 

Львівська область 

Бориславський міський суд  brm.lv.court.gov.ua 

Бродівський районний суд  bd.lv.court.gov.ua 

Буський районний суд  bs.lv.court.gov.ua 

Галицький районний суд  gl.lv.court.gov.ua 

Городоцький районний суд  gr.lv.court.gov.ua 

Дрогобицький міськрайонний суд  dg.lv.court.gov.ua 

Жидачівський районний суд  gd.lv.court.gov.ua 

Жовківський районний суд  gv.lv.court.gov.ua 

Залізничний районний суд  zl.lv.court.gov.ua 

Золочівський районний суд  zol.lv.court.gov.ua 

Кам'янка-Бузький районний суд  kb.lv.court.gov.ua 



Личаківський районний суд  lk.lv.court.gov.ua 

Миколаївський районний суд  mk.lv.court.gov.ua 

Мостиський районний суд  ms.lv.court.gov.ua 

Перемишлянський районний суд  pm.lv.court.gov.ua 

Пустомитівський районний суд  pu.lv.court.gov.ua 

Радехівський районний суд  rh.lv.court.gov.ua 

Самбірський міськрайонний суд  sb.lv.court.gov.ua 

Сихівський районний суд  shi.lv.court.gov.ua 

Сколівський районний суд  sv.lv.court.gov.ua 

Сокальський районний суд  sk.lv.court.gov.ua 

Старосамбірський районний суд  ssb.lv.court.gov.ua 

Стрийський міськрайонний суд  stm.lv.court.gov.ua 

Трускавецький міський суд  trm.lv.court.gov.ua 

Турківський районний суд  tk.lv.court.gov.ua 

Франківський районний суд  fk.lv.court.gov.ua 

Червоноградський міський суд  cgm.lv.court.gov.ua 

Шевченківський районний суд  sh.lv.court.gov.ua 

Яворівський районний суд  yr.lv.court.gov.ua 

Миколаївська область 

Арбузинський районний суд  ab.mk.court.gov.ua 

Баштанський районний суд  bsh.mk.court.gov.ua 

Березанський районний суд  br.mk.court.gov.ua 

Березнегуватський районний суд  bg.mk.court.gov.ua 

Братський районний суд  bt.mk.court.gov.ua 

Веселинівський районний суд  vl.mk.court.gov.ua 

Вознесенський міськрайонний суд  vs.mk.court.gov.ua 

Врадіївський районний суд  vr.mk.court.gov.ua 

Доманівський районний суд  dm.mk.court.gov.ua 

Єланецький районний суд  el.mk.court.gov.ua 

Жовтневий районний суд  gt.mk.court.gov.ua 

Заводський районний суд  zv.mk.court.gov.ua 

Казанківський районний суд  kz.mk.court.gov.ua 

Корабельний районний суд  kb.mk.court.gov.ua 

Кривоозерський районний суд  ko.mk.court.gov.ua 

Ленінський районний суд  ln.mk.court.gov.ua 

Миколаївський районний суд  mk.mk.court.gov.ua 

Новобузький районний суд  nb.mk.court.gov.ua 

Новоодеський районний суд  no.mk.court.gov.ua 

Очаківський міськрайонний суд  oc.mk.court.gov.ua 

Первомайський міськрайонний суд  pm.mk.court.gov.ua 

Снігурівський районний суд  sn.mk.court.gov.ua 

Центральний районний суд  ct.mk.court.gov.ua 

Южноукраїнський міський суд  yum.mk.court.gov.ua 



Одеська область 

Ананьївський районний суд  an.od.court.gov.ua 

Арцизький районний суд  ar.od.court.gov.ua 

Балтський районний суд  bt.od.court.gov.ua 

Березівський районний суд  br.od.court.gov.ua 

Білгород-Дністровський міськрайонний суд  bd.od.court.gov.ua 

Біляївський районний суд  bl.od.court.gov.ua 

Болградський районний суд  bg.od.court.gov.ua 

Великомихайлівський районний суд  vmk.od.court.gov.ua 

Іванівський районний суд  iv.od.court.gov.ua 

Ізмаїльський міськрайонний суд  iz.od.court.gov.ua 

Іллічівський міський суд  il.od.court.gov.ua 

Київський районний суд  ki.od.court.gov.ua 

Кілійський районний суд  kl.od.court.gov.ua 

Кодимський районний суд  kd.od.court.gov.ua 

Комінтернівський районний суд  km.od.court.gov.ua 

Котовський міськрайонний суд  kt.od.court.gov.ua 

Красноокнянський районний суд  ko.od.court.gov.ua 

Любашівський районний суд  lb.od.court.gov.ua 

Малиновський районний суд  ml.od.court.gov.ua 

Миколаївський районний суд  mk.od.court.gov.ua 

Овідіопольський районний суд  ovd.od.court.gov.ua 

Приморський районний суд  pm.od.court.gov.ua 

Ренійський районний суд  ren.od.court.gov.ua 

Роздільнянський районний суд  rz.od.court.gov.ua 

Савранський районний суд  sr.od.court.gov.ua 

Саратський районний суд  st.od.court.gov.ua 

Суворовський районний суд  sv.od.court.gov.ua 

Тарутинський районний суд  tr.od.court.gov.ua 

Татарбунарський районний суд  tb.od.court.gov.ua 

Теплодарський міський суд  td.od.court.gov.ua 

Фрунзівський районний суд  fr.od.court.gov.ua 

Ширяївський районний суд  shr.od.court.gov.ua 

Южний міський суд  yg.od.court.gov.ua 

Полтавська область 

Автозаводський районний суд  av.pl.court.gov.ua 

Великобагачанський районний суд  vb.pl.court.gov.ua 

Гадяцький районний суд  gd.pl.court.gov.ua 

Глобинський районний суд  gl.pl.court.gov.ua 

Гребінківський районний суд  gr.pl.court.gov.ua 

Диканський районний суд  dk.pl.court.gov.ua 

Зіньківський районний суд  zn.pl.court.gov.ua 

Карлівський районний суд  krl.pl.court.gov.ua 



Київський районний суд  ki.pl.court.gov.ua 

Кобеляцький районний суд  kb.pl.court.gov.ua 

Козельщинський районний суд  kz.pl.court.gov.ua 

Комсомольський міський суд  kom.pl.court.gov.ua 

Котелевський районний суд  kt.pl.court.gov.ua 

Кременчуцький районний суд  km.pl.court.gov.ua 

Крюківський районний суд  kr.pl.court.gov.ua 

Ленінський районний суд  ln.pl.court.gov.ua 

Лохвицький районний суд  lh.pl.court.gov.ua 

Лубенський міськрайонний суд  lbm.pl.court.gov.ua 

Машівський районний суд  mv.pl.court.gov.ua 

Миргородський міськрайонний суд  mrm.pl.court.gov.ua 

Новосанжарський районний суд  ns.pl.court.gov.ua 

Октябрський районний суд  ok.pl.court.gov.ua 

Оржицький районний суд  og.pl.court.gov.ua 

Пирятинський районний суд  pr.pl.court.gov.ua 

Полтавський районний суд  pl.pl.court.gov.ua 

Решетилівський районний суд  rsh.pl.court.gov.ua 

Семенівський районний суд  sm.pl.court.gov.ua 

Хорольський районний суд  hr.pl.court.gov.ua 

Чорнухинський районний суд  ch.pl.court.gov.ua 

Чутівський районний суд  ct.pl.court.gov.ua 

Шишацький районний суд  sh.pl.court.gov.ua 

Рівненська область 

Березнівський районний суд  br.rv.court.gov.ua 

Володимирецький районний суд  vl.rv.court.gov.ua 

Гощанський районний суд  gsh.rv.court.gov.ua 

Демидівський районний суд  dm.rv.court.gov.ua 

Дубенський міськрайонний суд  db.rv.court.gov.ua 

Дубровицький районний суд  dr.rv.court.gov.ua 

Зарічненський районний суд  zr.rv.court.gov.ua 

Здолбунівський районний суд  zd.rv.court.gov.ua 

Корецький районний суд  kr.rv.court.gov.ua 

Костопільський районний суд  ks.rv.court.gov.ua 

Кузнецовський міський суд  kzm.rv.court.gov.ua 

Млинівський районний суд  ml.rv.court.gov.ua 

Острозький районний суд  ost.rv.court.gov.ua 

Радивилівський районний суд  rdv.rv.court.gov.ua 

Рівненський міськрайонний суд  rvm.rv.court.gov.ua 

Рокитнівський районний суд  rk.rv.court.gov.ua 

Сарненський районний суд  sr.rv.court.gov.ua 

Сумська область 

Білопільський районний суд  bl.su.court.gov.ua 



Буринський районний суд  br.su.court.gov.ua 

Великописарівський районний суд  vp.su.court.gov.ua 

Глухівський міськрайонний суд  gl.su.court.gov.ua 

Зарічний районний суд  zr.su.court.gov.ua 

Ковпаківський районний суд  kv.su.court.gov.ua 

Конотопський міськрайонний суд  kn.su.court.gov.ua 

Краснопільський районний суд  kp.su.court.gov.ua 

Кролевецький районний суд  kr.su.court.gov.ua 

Лебединський районний суд  lb.su.court.gov.ua 

Липоводолинський районний суд  lv.su.court.gov.ua 

Недригайлівський районний суд  ng.su.court.gov.ua 

Охтирський міськрайонний суд  oh.su.court.gov.ua 

Путивльський районний суд  pt.su.court.gov.ua 

Роменський міськрайонний суд  rmm.su.court.gov.ua 

Середино-Будський районний суд  sb.su.court.gov.ua 

Сумський районний суд  su.su.court.gov.ua 

Тростянецький районний суд  tr.su.court.gov.ua 

Шосткинський міськрайонний суд  shm.su.court.gov.ua 

Ямпільський районний суд  ymp.su.court.gov.ua 

Тернопільська область 

Бережанський районний суд  bg.te.court.gov.ua 

Борщівський районний суд  bv.te.court.gov.ua 

Бучацький районний суд  bc.te.court.gov.ua 

Гусятинський районний суд  gs.te.court.gov.ua 

Заліщицький районний суд  zl.te.court.gov.ua 

Збаразький районний суд  zbz.te.court.gov.ua 

Зборівський районний суд  zbv.te.court.gov.ua 

Козівський районний суд  kz.te.court.gov.ua 

Кременецький районний суд  kr.te.court.gov.ua 

Лановецький районний суд  ln.te.court.gov.ua 

Монастириський районний суд  mn.te.court.gov.ua 

Підволочиський районний суд  pv.te.court.gov.ua 

Підгаєцький районний суд  pg.te.court.gov.ua 

Теребовлянський районний суд  tr.te.court.gov.ua 

Тернопільський міськрайонний суд  tem.te.court.gov.ua 

Чортківський районний суд  crt.te.court.gov.ua 

Шумський районний суд  sh.te.court.gov.ua 

Харківська область 

Балаклійський районний суд  bll.hr.court.gov.ua 

Барвінківський районний суд  brv.hr.court.gov.ua 

Близнюківський районний суд  blk.hr.court.gov.ua 

Богодухівський районний суд  bg.hr.court.gov.ua 

Борівський районний суд  br.hr.court.gov.ua 



Валківський районний суд  vl.hr.court.gov.ua 

Великобурлуцький районний суд  vb.hr.court.gov.ua 

Вовчанський районний суд  vv.hr.court.gov.ua 

Дворічанський районний суд  dv.hr.court.gov.ua 

Дергачівський районний суд  dr.hr.court.gov.ua 

Дзержинський районний суд  dg.hr.court.gov.ua 

Жовтневий районний суд  jv.hr.court.gov.ua 

Зачепилівський районний суд  zc.hr.court.gov.ua 

Зміївський районний суд  zm.hr.court.gov.ua 

Золочівський районний суд  zl.hr.court.gov.ua 

Ізюмський міськрайонний суд  izm.hr.court.gov.ua 

Кегичівський районний суд  kg.hr.court.gov.ua 

Київський районний суд  ki.hr.court.gov.ua 

Коломацький районний суд  kl.hr.court.gov.ua 

Комінтернівський районний суд  km.hr.court.gov.ua 

Красноградський районний суд  kr.hr.court.gov.ua 

Краснокутський районний суд  kk.hr.court.gov.ua 

Куп'янський міськрайонний суд  kpm.hr.court.gov.ua 

Ленінський районний суд  ln.hr.court.gov.ua 

Лозівський міськрайонний суд  lzm.hr.court.gov.ua 

Люботинський міський суд  lbt.hr.court.gov.ua 

Московський районний суд  ms.hr.court.gov.ua 

Нововодолазький районний суд  nv.hr.court.gov.ua 

Орджонікідзевський районний суд  og.hr.court.gov.ua 

Первомайський міськрайонний суд  pm.hr.court.gov.ua 

Печенізький районний суд  pc.hr.court.gov.ua 

Сахновщинський районний суд  sv.hr.court.gov.ua 

Фрунзенський районний суд  fr.hr.court.gov.ua 

Харківський районний суд  hr.hr.court.gov.ua 

Червонозаводський районний суд  cz.hr.court.gov.ua 

Чугуївський міський суд  cg.hr.court.gov.ua 

Шевченківський районний суд  sh.hr.court.gov.ua 

Херсонська область 

Бериславський районний суд  bs.ks.court.gov.ua 

Білозерський районний суд  bz.ks.court.gov.ua 

Великолепетиський районний суд  vpt.ks.court.gov.ua 

Великоолександрівський районний суд  vo.ks.court.gov.ua 

Верхньорогачицький районний суд  vr.ks.court.gov.ua 

Високопільський районний суд  vps.ks.court.gov.ua 

Генічеський районний суд  gn.ks.court.gov.ua 

Голопристанський районний суд  gp.ks.court.gov.ua 

Горностаївський районний суд  gs.ks.court.gov.ua 

Іванівський районний суд  iv.ks.court.gov.ua 



Каланчацький районний суд  kl.ks.court.gov.ua 

Каховський міськрайонний суд  kh.ks.court.gov.ua 

Нижньосірогозький районний суд  ns.ks.court.gov.ua 

Нововоронцовський районний суд  nv.ks.court.gov.ua 

Новокаховський міський суд  nkm.ks.court.gov.ua 

Новотроїцький районний суд  nt.ks.court.gov.ua 

Скадовський районний суд  sk.ks.court.gov.ua 

Херсонський міський суд ksm.ks.court.gov.ua 

Цюрупинський районний суд  cr.ks.court.gov.ua 

Чаплинський районний суд  cp.ks.court.gov.ua 

Хмельницька область 

Білогірський районний суд  bg.km.court.gov.ua 

Віньковецький районний суд  vn.km.court.gov.ua 

Волочиський районний суд  vl.km.court.gov.ua 

Городоцький районний суд  gd.km.court.gov.ua 

Деражнянський районний суд  dg.km.court.gov.ua 

Дунаєвецький районний суд  dv.km.court.gov.ua 

Ізяславський районний суд  iz.km.court.gov.ua 

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд  kp.km.court.gov.ua 

Красилівський районний суд  kr.km.court.gov.ua 

Летичівський районний суд  lt.km.court.gov.ua 

Нетішинський міський суд  nt.km.court.gov.ua 

Новоушицький районний суд  nu.km.court.gov.ua 

Полонський районний суд  pl.km.court.gov.ua 

Славутський міськрайонний суд  sl.km.court.gov.ua 

Старокостянтинівський районний суд  sk.km.court.gov.ua 

Старосинявський районний суд  st.km.court.gov.ua 

Теофіпольський районний суд  tfp.km.court.gov.ua 

Хмельницький міськрайонний суд  kmm.km.court.gov.ua 

Чемеровецький районний суд  cm.km.court.gov.ua 

Шепетівський міськрайонний суд  sh.km.court.gov.ua 

Ярмолинецький районний суд  ym.km.court.gov.ua 

Черкаська область 

Ватутінський міський суд  vt.ck.court.gov.ua 

Городищенський районний суд  gd.ck.court.gov.ua 

Драбівський районний суд  dr.ck.court.gov.ua 

Жашківський районний суд  gsh.ck.court.gov.ua 

Звенигородський районний суд  zv.ck.court.gov.ua 

Золотоніський міськрайонний суд  zl.ck.court.gov.ua 

Кам'янський районний суд  km.ck.court.gov.ua 

Канівський міськрайонний суд  kn.ck.court.gov.ua 

Катеринопільський районний суд  kt.ck.court.gov.ua 

Корсунь-Шевченківський районний суд  ks.ck.court.gov.ua 



Лисянський районний суд  ls.ck.court.gov.ua 

Маньківський районний суд  mn.ck.court.gov.ua 

Монастирищенський районний суд  ms.ck.court.gov.ua 

Придніпровський районний суд  pp.ck.court.gov.ua 

Смілянський міськрайонний суд  sm.ck.court.gov.ua 

Соснівський районний суд  sn.ck.court.gov.ua 

Тальнівський районний суд  tl.ck.court.gov.ua 

Уманський міськрайонний суд  um.ck.court.gov.ua 

Христинівський районний суд  hs.ck.court.gov.ua 

Черкаський районний суд  ck.ck.court.gov.ua 

Чигиринський районний суд  cg.ck.court.gov.ua 

Чорнобаївський районний суд  cb.ck.court.gov.ua 

Шполянський районний суд  sh.ck.court.gov.ua 

Чернівецька область 

Вижницький районний суд  vg.cv.court.gov.ua 

Герцаївський районний суд  gr.cv.court.gov.ua 

Глибоцький районний суд  gl.cv.court.gov.ua 

Заставнівський районний суд  zs.cv.court.gov.ua 

Кельменецький районний суд  kl.cv.court.gov.ua 

Кіцманський районний суд  km.cv.court.gov.ua 

Новоселицький районний суд  nv.cv.court.gov.ua 

Новодністровський міський суд nd.cv.court.gov.ua  

Першотравневий районний суд  ptr.cv.court.gov.ua 

Путильський районний суд  put.cv.court.gov.ua 

Садгірський районний суд  sg.cv.court.gov.ua 

Сокирянський районний суд  sk.cv.court.gov.ua 

Сторожинецький районний суд  st.cv.court.gov.ua 

Хотинський районний суд  ht.cv.court.gov.ua 

Шевченківський районний суд ln.cv.court.gov.ua 

Чернігівська область 

Бахмацький районний суд  bh.cn.court.gov.ua 

Бобровицький районний суд  bb.cn.court.gov.ua 

Борзнянський районний суд  br.cn.court.gov.ua 

Варвинський районний суд  vr.cn.court.gov.ua 

Городнянський районний суд  gd.cn.court.gov.ua 

Деснянський районний суд  ds.cn.court.gov.ua 

Ічнянський районний суд  in.cn.court.gov.ua 

Козелецький районний суд  kz.cn.court.gov.ua 

Коропський районний суд  kp.cn.court.gov.ua 

Корюківський районний суд  kr.cn.court.gov.ua 

Куликівський районний суд  kl.cn.court.gov.ua 

Менський районний суд  mn.cn.court.gov.ua 

Ніжинський міськрайонний суд  ng.cn.court.gov.ua 

mailto:inbox@nd.cv.court.gov.ua


Новгород-Сіверський районний суд  ns.cn.court.gov.ua 

Новозаводський районний суд  nz.cn.court.gov.ua 

Носівський районний суд  no.cn.court.gov.ua 

Прилуцький міськрайонний суд  pr.cn.court.gov.ua 

Ріпкинський районний суд  rp.cn.court.gov.ua 

Семенівський районний суд  sm.cn.court.gov.ua 

Сосницький районний суд  sn.cn.court.gov.ua 

Срібнянський районний суд  sr.cn.court.gov.ua 

Талалаївський районний суд  tl.cn.court.gov.ua 

Чернігівський районний суд  cn.cn.court.gov.ua 

Щорський районний суд  sh.cn.court.gov.ua 

м. Київ 

Голосіївський районний суд  gl.ki.court.gov.ua 

Дарницький районний суд  dr.ki.court.gov.ua 

Деснянський районний суд  ds.ki.court.gov.ua 

Дніпровський районний суд  dn.ki.court.gov.ua 

Оболонський районний суд  ob.ki.court.gov.ua 

Печерський районний суд  pc.ki.court.gov.ua 

Подільський районний суд  pd.ki.court.gov.ua 

Святошинський районний суд  sv.ki.court.gov.ua 

Солом'янський районний суд  sl.ki.court.gov.ua 

Шевченківський районний суд  sh.ki.court.gov.ua 

Підприємства, що входять до сфери управління ДСА України 

Державне підприємство "Інформаційні судові системи"  inbox@ics.gov.ua 

Державне підприємство "Санаторно-курортний лікувальний центр 

"Шкло" 
sanatorshklo@ukr.net 

Державне підприємство «Судовий будівельно-експертний центр» dp_sbec@court.gov.ua 

Державне підприємство «Автопідприємство Державної судової 

адміністрації України» 
atp@court.gov.ua 

Державна установа «Служба судової охорони» cps@court.gov.ua 

 

mailto:sanatorshklo@ukr.net

