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СТАВКИ СУДОВОГО ЗБОРУ
При поданні позову до суду доведеться сплатити судовий збір. Розмір судового збору встановлено Законом від 08.07.11 р. № 3674-VI. Звертаємо вашу 
увагу: ставка судового збору прив'язана до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (далі – ПМ) станом на 1 січня календарного року, 
у якому позов подається до суду. Наприклад, на 1 січня 2019 року розмір ПМ становить 1 921 грн. Також зазначимо, що з 1 березня 2019 року якщо докумен-
ти будуть подаватися до суду в електронній формі, то до ставок судового збору (див. таблицю) буде застосовуватися знижувальний коефіцієнт 0,8.

У таблиці наведемо ставки судового збору, що діють у 2019 році, за найпоширенішими випадками звернення до суду. 

№
з/п

Найменування документа та дії, 
за які справляється судовий збір, і платники збору 

Ставка судового збору

1 2 3
При зверненні до загального суду

1 За подання позовної заяви майнового характеру:
– юрособи 1,5 % ціни позову, але не менше 1 ПМ (1 921 грн.)

 і не більше 350 ПМ (672 350 грн.)
– фізособи та фізособи-підприємці 1 % ціни позову, але не менше 0,4 ПМ 

(768,40 грн.) і не більше 5 ПМ (9 605 грн.)
2 За подання адміністративного позову немайнового характеру:

– юрособи; фізособи-підприємці; суб'єкти владних повноважень 1 ПМ (1 927 грн.)

– фізособи 0,4 ПМ (768,40 грн.)
3 За подання позовної заяви про розірвання шлюбу 0,4 ПМ (768,40 грн.)
4 За подання позовної заяви про розділ майна при розірванні шлюбу 1 % ціни позову, але не менше 0,4 ПМ 

і не більше 3 ПМ (5 763 грн.)
5 За подання: апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної 

скарги на рішення суду; апеляційної скарги на судовий наказ; заяви про перегляд судового 
рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами

150 % ставки, яка підлягала сплаті при поданні 
позовної заяви, іншої заяви та скарги

6 За подання: касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги 
на рішення суду

200 % ставки, яка підлягала сплаті 
при поданні позовної заяви, іншої заяви 

та скарги в розмірі оспорюваної суми
7 За подання: апеляційної та касаційної скарг на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної або касаційної скарги на ухвалу суду

– юрособи; фізособи-підприємці 1 ПМ (1 921 грн.)
– фізособи 0,2 ПМ (384,20 грн.)

При зверненні до господарського суду
8 За подання до суду позовної заяви майнового характеру 1,5 % ціни позову, але не менше 1 ПМ (1 921 грн.) 

і не більше 350 ПМ (672 350 грн.)
9 За подання до суду позовної заяви немайнового характеру 1 ПМ (1 921 грн.)
10 За подання заяви про видачу судового наказу 0,1 ПМ (192,10 грн.)
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1 2 3
11 За подання заяви про скасування судового наказу 0,05 ПМ (96,05 грн.)
12 За подання: апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрут-

ство; заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами
150 % ставки, яка підлягала сплаті при поданні 

позовної заяви, іншої заяви та скарги
13 За подання: касаційної скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрут-

ство
200 % ставки, яка підлягала сплаті при поданні 

позовної заяви, іншої заяви та скарги
14 За подання: апеляційної та касаційної скарг на ухвалу суду; заяви про приєднання до апе-

ляційної або касаційної скарги на ухвалу суду
1 ПМ (1 921 грн.)

15 За подання заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі 
про банкрутство

2 ПМ (3 842 грн.)

16 За подання заяви про порушення справи про банкрутство 10 ПМ (19 210 грн.)
17 За подання заяви:

– кредиторів, які звертаються із грошовими вимогами до боржника після оголошення про 
порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника 
банкрутом;
– про визнання правомочностей (договорів) недійсними та спростування майнових дій 
боржника в рамках провадження у справі про банкрутство;
– розірвання світової угоди, укладеної в справі про банкрутство, або визнання ї ї недій-
сною

2 ПМ (3 842 грн.)

При зверненні до адміністративного суду
18 За подання адміністративного позову майнового характеру:

– юрособи; 
– суб'єкти владних повноважень

1,5 % ціни позову, але не менше 1 ПМ 
і не більше 10 ПМ (19 210 грн).

– фізособи; 
– фізособи-підприємці

1 % ціни позову, але не менше 0,4 ПМ (768,40 грн.) 
і не більше 5 ПМ (9 650 грн.)

19 За подання адміністративного позову немайнового характеру:
– юрособи; фізособи-підприємці; суб'єкти владних повноважень 1 ПМ (1 921 грн.)

– фізособи 0,4 ПМ (768,40 грн.)
20 За подання: апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної 

скарги на рішення суду; заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими 
обставинами

150 % ставки, яка підлягала сплаті при поданні 
позовної заяви, іншої заяви та скарги

21 За подання: касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги 
на рішення суду

200 % ставки, яка підлягала сплаті 
при поданні позовної заяви

22 За подання: апеляційної та касаційної скарг на ухвалу суду; заяви про приєднання до апе-
ляційної або касаційної скарги на ухвалу суду

1 ПМ (1 921 грн.)
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