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ЧИМ ВІН МОЖЕ БУТИ 
КОРИСНИМ ДЛЯ ВАС



Веб-портал «Судова влада України» — офіційний веб-портал судової 
влади України, на якому публікується інформація про діяльність судів 
та органів системи правосуддя і за допомогою якого надається безо-
платний доступ до оприлюднених інформаційних ресурсів.

На веб-порталі судової влади України щоденно 
оприлюднюється така інформація:

● список судових справ, призначених до розгляду. У разі, якщо суд 
розташований в декількох приміщеннях, у списку зазначається адре-
са приміщення суду. Для місцевих та апеляційних загальних судів 
додатково зазначається форма судочинства;

● список апеляційних скарг. Такий список оприлюднюється на веб-сай-
тах місцевих судів;

● список автоматично розподілених судових справ;
● інформація щодо стадій розгляду судових справ.

Не оприлюднюється інформація щодо сторін та суті судової справи, 
якщо таке обмеження встановлено чинним законодавством.

З допомогою веб-порталу «Судова влада України» можна сплатити су-
довий збір онлайн чи сформувати квитанцію на сплату судового збору, 
дізнатися про розподіл і розгляд справи, знайти відповіді на питання, 
які можуть виникати під час звернення до суду та інше.

Сплачуємо судовий збір онлайн на веб-порталі 
«Судова влада України»

1. В інтернет браузері відкрийте веб-портал «Судова
влада України».

2. На головній сторінці у верхній частині екрану оберіть
розділ «Справи».

3. Натисніть «Онлайн- сплата судового збору».

4. Оберіть суд, до якого плануємо звертатися, та натис-
ніть «Перейти».

5. У наступному вікні буде відображено платіжні реквізити для перера-
хування судового збору та таблиця для розрахунку судового збору. 
Для розрахунку судового збору та формування квитанції, у лівій
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колонці таблиці оберіть необхідну категорію справи і натисніть на 
розмір ставки судового збору в правій колонці таблиці.

6. Унесіть дані (прізвище, ім’я, по батькові платника, ціну позову та ін.) 
у форму, зазначте прізвище, ім’я, по батькові позивача або поставте 
відмітку в графі «Копіювати інформацію з платника». Оберіть формат 
квитанції (PDF; MS Word; HTML). Натисніть на «Сформувати квитан-
цію» або «Сплатити онлайн».

Як дізнатися про стан розгляду справи на веб-порталі 
«Судова влада України»

1. Відкрийте веб-портал «Судова влада України».

2. На головній сторінці веб-порталу у верхній частині 
екрану оберіть розділ «Справи».

3. Натисніть «Стан розгляду справ».

4. Зазначте інформацію щодо справи, яка вас цікавить 
(номер справи, провадження; регіон, назву суду; прізвище/назву 
сторони у справі; дату/період надходження до суду). Необов’язково 
заповнювати всі поля, зазначте інформацію, якою володієте.

5. Поставте відмітку «Я не робот» та натисніть «Пошук».

6. На екрані з’явиться інформація про справу.

На веб-порталі «Судова влада України» розміщено також іншу корисну 
інформацію. У розділі меню «Громадянам» на головній сторінці веб-пор-
талу розміщено, наприклад, такі закладки:

● «Як звернутися до суду» із шаблонами заяв до суду, зокрема, заяви 
про встановлення фактів народження та смерті на тимчасово окупо-
ваних територіях (далі — ТОТ)); пам’ятки щодо процедури отримання 
свідоцтва про народження дитини на ТОТ, щодо отримання свідоцтва 
про смерть, коли особа померла на ТОТ та інше.

● «Як оскаржити судове рішення», де можна ознайомитися із порядком 
оскарження судових рішень у адміністративних та цивільних справах; 
рішень органів дізнання, слідства та прокуратури.

● «Правила допуску до суду» з інформацією про правила поводження 
в приміщенні суду.
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ЛІНІЯ ДОПОМОГИ
БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ»

ЧАТ-БОТ 

ЮРИДИЧНИЙ  
ПОРАДНИК ДЛЯ ВПО

chatbot.r2p.org.ua

щодня 7:00 – 22:00

(099) (068) (093) 507 50 90

Telegram
t.me/pravonazahyst

За консультаціями щодо отримання публічних циф-
рових послуг, а також інших юридичних питань для 
ВПО, постраждалих осіб тощо Ви можете звернутися 
на Лінію допомоги БФ «Право на захист» 

Відповіді на поширені запитання щодо отримання 
публічних цифрових послуг, а також інших юридичних 
питань для ВПО, постраждалих осіб тощо можна знайти 
у будь-який час за допомогою чат-бота «Юридичний 
порадник для ВПО» 

Цей матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу. Зміст цього матеріалу є
виключно відповідальністю БФ «Право на захист», і у жодному разі не може вважатися
таким, що відображає точку зору Європейського Союзу.




