
Чинним законодавством України 

передбачено необхідність сплати 

судових витрат, пов’язаних з 

розглядом судами справ. 
Судовий збір регулюється спеціальним 

законом, а саме Законом України «Про 

судовий збір». 

Так, відповідно до статті 1 Закону 

України «Про судовий збір» судовий збір – 

збір, що справляється на всій території 

України за подання заяв, скарг до суду, за 

видачу судами документів, а також у разі 

ухвалення окремих судових рішень, 

передбачених цим Законом. Судовий збір 

включається до складу судових витрат. 

 

 
 

Статтею 2 Закону України «Про судовий 

збір» встановлено, що платники судового 

збору – громадяни України, іноземці, особи 

без громадянства, підприємства, установи, 

організації, інші юридичні особи (у тому числі 

іноземні) та фізичні особи - підприємці, які 

звертаються до суду чи стосовно яких 

ухвалене судове рішення, передбачене цим 

Законом. 

Документом про сплату судового збору є 

квитанція установи банку або відділення 

зв’язку, які прийняли платіж або платіжне 

доручення, підписане уповноваженою 

посадовою особою банку і скріплене 

печаткою установи банку з відміткою про 

дату виконання платіжного доручення. 

Документ про сплату судового збору 

додається до позовної заяви, апеляційних і 

касаційних скарг на рішення та постанови 

суду, до інших заяв щодо здійснення судом 

певних дій, за які передбачено сплату 

судового збору відповідно до Закону України 

«Про судовий збір». 

Платіжне доручення на безготівкове 

перерахування судового збору, квитанція 

установи банку про прийняття платежу 

готівкою додаються до позовної заяви (заяви, 

скарги) і мають містити відомості про те, яка 

саме позовна заява (заява, скарга, дія) 

оплачується судовим збором. 

Документи про сплату судового збору 

подаються до суду тільки в оригіналі; копії, у 

тому числі виготовлені із застосуванням 

технічних засобів (фотокопії тощо), цих 

документів не можуть бути належним доказом 

сплати судового збору. 

Положеннями статті 3 Закону України 

«Про судовий збір» визначено за що 

справляється судовий збір і за подання яких 

заяв не справляється. 

Розміри та ставки судового збору 

встановлюються згідно зі статтею 4 Закону 

України «Про судовий збір». 

Судовий збір обраховується у гривнях та 

копійках. 

Розмір судового збору залежить від 

низки чинників, зокрема, виду судочинства, у 

порядку якого має бути розглянута справа, 

категорія справи, інстанція, до якої 

звертається особа тощо. У низці категорій 

справ для визначення розміру судового збору 

має значення, яка саме особа звертається до 

суду – юридична чи фізична. 

 

 
 

Основою для розрахунку судового збору 

є ціна позову та прожитковий мінімум для 

працездатних осіб, встановлений законом на  

1 січня календарного року, в якому відповідна 

заява або скарга подається до суду (далі – 

прожитковий мінімум). 

З 1 січня 2020 року розмір прожиткового 

мінімуму збільшено. А саме, Закон України 

«Про державний бюджет України на 2020 рік» 

https://fakty.ictv.ua/ru/opinion/2582/(http:/zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17
https://fakty.ictv.ua/ru/opinion/2582/(http:/zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17
https://www.bitlex.ua/uk/blog/terms/post/yurydychna_osoba
https://www.bitlex.ua/uk/blog/terms/post/fizychna_osoba


станом на 1 січня встановив прожитковий 

мінімум у розмірі 2 102, 00 грн.  

Отже, судовий збір у 2020 році слід 

розраховувати, виходячи із прожиткового 

мінімуму, що дорівнює 2 102, 00 грн. 

Ціна позову – це вартість майна щодо 

якого розглядається спір. 

За подання позовної заяви, що має 

одночасно майновий і немайновий характер, 

судовий збір сплачується за ставками, 

встановленими для позовних заяв майнового 

та немайнового характеру. Наведене 

стосується об’єднання в одній позовній заяві 

вимог майнового і немайнового характеру, 

зв’язаних між собою підставами виникнення 

або поданими доказами. 
У разі коли в позовній заяві об’єднано 

дві і більше вимог немайнового характеру, 

судовий збір сплачується за кожну вимогу 

немайнового характеру. 

Окремо слід зазначити, що, враховуючи 

особливості певних категорій справ, статус 

певних осіб та деякі інші обставини, чинне 

законодавство України встановлює пільги 

щодо сплати судового збору, які зазначені у 

статті 5 Закону України «Про судовий збір». 
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