
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Державної судової 

адміністрації України 

 

14 липня 2020  № 297 
 

Перелік відомостей про судовий збір,  

що вносяться до автоматизованої системи документообігу суду  

в місцевих та апеляційних судах 

 

1. Найменування документа й дії, за яку справляється судовий збір:  

1) за подання до суду (пункт 1 частини другої статті 4 Закону України "Про  

судовий збір"); 

2) за подання до господарського суду (пункт 2 частини другої статті 4 Закону 

України "Про судовий збір"); 

3) за подання до адміністративного суду (пункт 3 частини другої статті 4 

Закону України "Про судовий збір"); 

4) за видачу судами документів (пункт 4 частини другої статті 4 Закону 

України "Про судовий збір"): 

― кількість аркушів копій документів, виданих судом _____; 

5) у разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного 

стягнення (пункт 5 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий 

збір"). 

2. Ціна позову, грн   _________. 

3. Сума сплаченого судового збору, грн   ________. 

4. Реквізити платіжного документа: 

1) номер ___________; 

2) дата   " _____"   ___________  20 _____ р.; 

3) код банку (МФО)  ______________. 

5. Пільги щодо сплати судового збору (стаття 5 Закону України "Про судовий 

збір"). 

6. Звільнено судом від сплати судового збору (частина друга статті 8 Закону 

України "Про судовий збір"): 

1) ухвала суду від " _____"   __________  20_____ р.; 

2) сума, грн   _______. 

7. Визначено судом недоплачену суму судового збору (частина друга статті 6 

Закону України "Про судовий збір"): 

1) ухвала суду від "_____"   _________  20_____ р.; 

 
 



 
 

2) сума, грн ________. 

8. Зменшено судом розмір судового збору (частина друга статті 8 Закону 

України "Про судовий збір"): 

1) ухвала суду від " _____"   _________  20_____ р.; 

2) сума, грн       _______. 

9. Повернено судового збору (частина перша статті 7 Закону України  

"Про судовий збір"): 

1) ухвала суду від " _____"   ________  20_____ р.; 

2) сума, грн ______. 

10. Присуджено до стягнення судового збору за рішенням суду в дохід 

Державного бюджету: 

1) рішення суду від "___" ____________ 20__ р.; 

2) сума, грн ______. 

11. Відстрочено або розстрочено сплату судового збору (частина перша 

статті 8 Закону України "Про судовий збір"): 

1) ухвала суду від " _____"   _________  20_____ р.; 

2) сума, грн       _______. 

 

 

Начальник управління  

з питань судового діловодства               (підпис)                          О. Слоніцький 


