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З 1 листопада 2011 року звернення 
у суд для простого українця стане 
дорожчим. Із цього дня запрацю-
ють нові ставки судового збору. 
Скільки коштуватиме громадяни-
нові звернутися в український суд, 
з’ясовували «Відомості». 

За звернення до суду цивільні 
позивачі в Україні платили й рані-
ше: ця плата поділялася на держав-
не мито та плату за інформаційно-
технічне забезпечення (ІТЗ). 

Як розповіла «Відомостям» на-
чальник територіального управлін-
ня Державної судової адміністрації 
у Волинській області Наталія Коци-
рій, державне мито зараховувалося 
до державного бюджету, а плата за 
ІТЗ ішла у спеціальний фонд. 

Державне мито було прирівня-
не до мінімального неоподаткову-
ваного мінімуму, який, як відомо, 
становить 17 гривень. Послуги ІТЗ 
були сталими. Що ж змінюється з 
прийняттям Закону України «Про 
судовий збір»?

З одного боку, сплата єдиного 
судового збору спростить процеду-
ру звернення до суду, оскільки з 1 
листопада не потрібно окремо спла-
чувати витрати на інформаційно-
технічне забезпечення. З іншого — 
учасники процесу оплачуватимуть 
процесуальні дії, які раніше були 
безоплатними. Зокрема, передбаче-
но судовий збір за видачу в електро-
нному вигляді копії технічного запи-
су судового засідання (15 гривень), а 
також за роздрукування технічного 
запису (кожен аркуш по п’ять гри-
вень).

Вводиться також плата за клопо-
тання про забезпечення доказів і по-
зову (в обсязі відсотка від мінімаль-
ної заробітної плати), а також за 
залучення документів до апеляцій-
ної та касаційної скарг у цивільному 
й адміністративному процесах. 

— Законом встановлюються роз-
міри судового збору за подання по-
зовних заяв, апеляційних і касацій-
них скарг та інших процесуальних 
документів у судочинстві, — пояс-
нила Наталія Коцирій. — Ним ви-
ключаються статті з Декрету Кабіне-
ту Міністрів України «Про державне 
мито», яким визначались аналогічні 
розміри державного мита при по-
данні процесуальних документів до 
судових інстанцій. Законом перед-

бачається, що судовий збір справ-
ляється у відповідному обсязі від 
мінімальної заробітної плати, вста-
новленої законом на 1 січня кален-
дарного року, в якому відповідна 
заява або скарга подається до суду, 
— у відсотковому співвідношенні до 
ціни позову й у фіксованому розмірі. 
Судовий збір буде зараховуватися до 
спеціального фонду державного бю-
джету і йтиме на забезпечення мате-
ріальної частини діяльності судів. 

Іншими словами, українські за-
конодавці вирішили покласти мате-
ріальну відповідальність за забезпе-
чення судів і суддів на український 
народ. Адже ставки судового збору, 
порівняно з розмірами державного 
мита й ІТЗ, збільшуються у декілька 
разів. Скільки тепер треба платити 
українцям за звернення до суду, ви-
дно з порівняльної таблиці. 

Наведемо приклад: сьогодні за 
подання заяви про розірвання шлю-
бу законодавчо встановлена плата з 
інформаційно-технічного забезпе-
чення судових процесів становить 
30 грн., а державне мито позивач у 
цій категорії справ сплачує у сумі 8,5 
грн. Усього — 38 гривень 50 копійок. 
Судовий збір у цих справах стано-
витиме 0,1 розміру мінімальної за-
робітної плати. Тобто з 1 листопада, 
якщо людина вирішить подати заяву 
на розлучення, їй за це доведеться 
платити вже 94 гривні 10 копійок. Як 
бачимо, вартість звернення до суду 
в цій категорії справ зростає втричі. 
Хоча сума, яку доведеться плати-
ти, звичайно, не критична. Та це за 
умови, якщо подружжя не ділити-
ме спільно нажитого майна. За це 
доведеться платити ще 1% від ціни 
позову. Тобто якщо ділиться двокім-
натна квартира вартістю 200 тисяч 
гривень, то позивач має сплатити у 
судову казну дві тисячі гривень. Тут 
варто зазначити, що законодавець 
обмежив можливу цифру сплати су-
дового збору трьома розмірами мі-
німальної заробітної плати. Іншими 
словами, якщо подружжя ділитиме 
маєток вартістю кілька мільйонів, 
то розмір судового збору до кінця 
2011 року становитиме 2 тисячі 823 
гривні. Так що, як бачимо, утриман-
ня судів у основному ляже на плечі 
бідних українців. Наталія Коцирій 
наголосила, що від сплати судового 
збору звільняються чорнобильці; ін-
валіди Великої Вітчизняної війни та 

сім’ї воїнів (партизанів), які загину-
ли чи пропали безвісти, та прирівня-
ні до них у встановленому порядку 
особи; інваліди I та II груп. Проте на 
загальному фоні — це слабка втіха. 

Особливо боляче закон вдарить 
по суб’єктах господарювання: плата 
за звернення до господарського суду 
зростає в рази. За подання позовної 
заяви майнового характеру за ще 
чинним законодавством належить 
сплатити 1% від ціни позову, проте 
не менше 102 гривень. Натомість у 
листопаді цього року заявник спла-
чуватиме вже 2% від ціни позову, та 
не менше 1,5 розміру мінімальної 
заробітної плати, тобто 1411,5 грн. 
Максимальна ставка судового збору 
в майнових спорах також зміниться: 
з 25,5 тис. грн. до 56,46 тис. грн. Для 
багатьох підприємців, які ще були 
спроможні відстояти свої інтереси у 
суді, тепер таке звернення може ви-
явитися недосяжною розкішшю. 

Наталка СЛЮСАР

Звернення до суду значно подорожчає З НАГОДИ СВЯТА 

Шановні працівники поштового 
зв’язку Волині!

Прийміть найщиріші вітання та 
найкращі побажання з нагоди 

Всесвітнього дня пошти.
Українська пошта сьогодні 

є своєрідним обличчям нашого 
суспільства, його добробуту та со-
ціального клімату. Cаме поштови-
ки забезпечують нашому народу 
найважливіше благо цивілізації — 
можливість спілкування зі світом. 
Тому поштовий зв’язок і донині 
залишається одним із найбільш 
звичних атрибутів людського про-
гресу: його послугами користу-
ються мільярди людей на планеті.

Наше сьогодення і зростаючі 
потреби населення ставлять перед 
поштовиками Волині нові висо-
кі вимоги. Це передусім впрова-
дження сучасних інформаційних 
технологій і нових послуг, під-
вищення якості та конкурентно-
спроможності поштового зв’язку, 
інтеграція в європейську та світо-
ві системи зв’язку. Всі ці завдання 
під силу працівникам поштової га-
лузі Волині.

Віримо, що ви докладете своїх 
сил і знань для поліпшення робо-
ти української пошти. Все зале-
жить від наших спільних зусиль, 
фахової компетентності та творчої 

ініціативи.
Особливий, низький уклін вам, 

працівники поштового зв’язку, 
шановні ветерани пошти, за вашу 
працю!

Щиро бажаємо вам і вашим 
сім’ям добра та злагоди, міцного 
здоров’я і родинного благополуч-
чя, нових трудових звершень, на-
полегливості у намічених цілях за-
для процвітання нашої України.

З повагою Ярослав Кравчук,
директор Волинської дирекції 

УДППЗ «Укрпошта»,
заслужений працівник сфери 

послуг України

НА ПОРОЗІ ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ 

Волинь боргує за газ 63,5 мільйона 
гривень

Зима наближається, на поверх-
ні ґрунту вже заморозки, тож 

голова Волинської облдержадмі-
ністрації Борис Клімчук підписав 
розпорядження про початок опа-
лювального сезону. В документі ре-
комендовано головам райдержад-
міністрацій і виконкомам міських 
рад розпочати опалювальний сезон 
2011-2012 років із моменту вста-
новлення середньодобової темпе-
ратури протягом трьох днів +8°C. 

Передусім теплопостачан-
ня та гаряче водопостачання 
здійснюватимуть у дитячі, лі-
кувальні, навчальні заклади, 
будинки-інтернати для інвалідів і 
престарілих. 

— Опалювальний сезон на Во-

лині розпочнеться організовано та 
з лімітами на паливо. Наголошую, 
що школи, садочки та лікарні на-
самперед будуть із теплом, — на-
голосив Борис Клімчук.

Він додав, що загальна забор-
гованість області за газ становить 
63,5 мільйона гривень. При цьо-
му близько 30 мільйонів — «чис-
тий» борг, а решта покривається 
різницею у тарифах. Тому Борис 
Клімчук голів райдержадміністра-
цій зобов’язав, а міським головам 
рекомендував до 15 жовтня забез-
печити стовідсоткову оплату за 
спожитий підприємствами кому-
нальної теплоенергетики газ.

Ольга ЮЗЕПЧУК 
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В Україні масово дешевшають 
гречка та цукор
На прилавках країни дешевшають крупи та цукор. 
Причина — хороший урожай. Так, наприклад, гречка 
(вагова) за місяць впала в ціні більш ніж удвічі — до 
8,6-8,7 грн./кг, хоча коштувала 11-12 грн. За прогно-
зами експерта «АПК-Інформ» Родіона Рибчинського, 
подешевшають пшоно (з 8 до 6,5-7 грн./кг), вівсянка 
(з 9 до 6-7 грн./кг) і горох (із 5 до 3,5-4 грн./кг). Аналі-
тик консалтингової компанії «ААА» Марія Колесник 
прогнозує також здешевлення до 6,3-6,5 грн./кг 
цукру. Нині кіло солодкого продукту вартує 9 грн.

39%
для стількох українців, опитаних 
компанією «R&B Group», офіційна за-
робітна плата за місцем роботи є їхнім 
основним доходом. Про це свідчать 
результати опитування. Водночас 32% 
респондентів відповіли, що основним 
доходом для них є пенсія.

З Києва до Львова можна 
буде доїхати за п’ять годин
До Євро-2012 зі Львова до Києва курсуватиме 
три пари швидкісних пасажирських поїздів. 
Їхня максимальна швидкість — 160 км/год., а 
шлях вони долатимуть за п’ять годин, повідомив 
начальник Львівської залізниці Богдан Піх. Він 
також розповів, що Львівська залізниця заку-
пить один дизельний потяг і один електропоїзд 
і постарається привести до належного стану той 
рухомий склад, який у неї є, щоб не осоромити-
ся під час Євро-2012.

НА ВСЕ СВІЙ ЧАС 

Директора Луцького підприємства 
електротранспорту поки не 
звільнятимуть

Очільник ЛПЕ Володимир Пуц 
на сесії міської ради обурю-

вався, що депутати ініціювали 
його звільнення, доки він пере-
бував у відпустці. Нагадаємо, 
така пропозиція звучала під час 
засідання постійної комісії з пи-
тань житлово-комунального гос-
подарства, екології, транспорту 
й енергозбереження. Тоді казали, 
що Пуц не справляється зі своїми 
обов’язками.

На свій захист пан Володимир 
повідав, що заборгованість із заро-
бітної плати не зросла, а навпаки, 
дещо зменшилася: з 2 мільйонів 
400 тисяч до 1 мільйона 880 тисяч 
гривень. На закиди депутатів, що 
на підприємстві працює забагато 
людей, директор навів приклади 
таких же підприємств із інших об-
ластей, де на одиницю транспорту 
припадає ще більше працівників.

Традиційно безвихідним для 
ЛПЕ лишається питання піль-
гових перевезень у тролейбусах. 
Володимир Пуц зауважив, що за 
один оборотний рейс тролейбус 
перевозить 320 пасажирів, але 
лише 22 з них сповна оплачують 
проїзд. Отже, тролейбуси працю-
ють у збиток. Крім того, бракує і 

державних субвенцій. Так, у верес-
ні підприємство замість 1 мільйона 
20 тисяч гривень отримало лише 
373 тисячі. В рік на пільговиків не 
вистачає більше двох мільйонів 
гривень субвенцій.

Пуцу вже радили випускати на 
маршрути стільки тролейбусів, на 
скільки вистачить субвенцій: 27 
замість 41. Депутат Василь Гриб 
зауважив, що тоді на тролейбус 
доведеться чекати сорок хвилин. 
«Ми не можемо допустити, аби 
виходило лише 27 тролейбусів, бо 
це вдарить по кишенях школярів, 
студентів, пенсіонерів», — каже 
Гриб.

Під час обговорення Володи-
миру Пуцу закидали й зневажливе 
ставлення до депутатів. На це він 
відповів, що у нього з депутатом 
від «Батьківщини» Романом Бон-
даруком виник конфлікт, бо той 
прискіпувався, чому Пуц не при-
значає своїм заступником Олега 
Колісника. Саме Бондарук вніс ре-
комендацію міському голові звіль-
нити з посади директора ЛПЕ. 
Проте депутати міської ради цю 
пропозицію не підтримали.

Ольга УРИНА

Вид судового збору/
державного мита

Розмір відповідно до Закону 
України «Про судовий збір» з 

01.11.2011 

Розмір відповідно до Декрету 
Кабінету Міністрів України 

«Про державне мито»  

Розмір судового 
збору від міні-

мальної заробітної 
плати в розмірі 

985 грн.

Розмір державного 
мита від мінімально-
го неоподатковано-
го мінімуму доходів 

громадян 17 грн.

Суди загальної юрисдикції

Позовна заява майнового 
характеру

1 % ціни позову, але не менше 
0,2 розміру мінімальної за-

робітної плати та не більше 3 
розмірів мінімальної заробітної 

плати 

1 % ціни позову, але не  менше  
3 неоподатковуваних мінімумів 
доходів   громадян   і   не більше 
100   неоподатковуваних мініму-

мів доходів громадян 

1 % ціни позову, але 
не менше 197 грн. та 
не більше 2955  грн.

1 % ціни позову, але 
не менше 51 грн. і не 

більше 1700 грн.

Позовна заява немайно-
вого характеру

0,1 розміру мінімальної заробіт-
ної плати

0,5 неоподатковуваного мініму-
му доходів громадян

98,5  грн 8,50 грн.

Заяви у справах окремого 
провадження

0,1 розміру мінімальної заробіт-
ної плати

0,5 неоподатковуваного мініму-
му доходів громадян

98,50 грн. 8,50 грн.

Заява про забезпечення 
доказів або позову

0,1 розміру мінімальної заробіт-
ної плати

Не передбачено 98,50 грн. -

Апеляційна скарга (не-
майновий спір)

50 %  ставки,   що підлягає сплаті 
при поданні    позовної заяви

50 % ставки,   що підлягає сплаті 
при поданні    позовної заяви

49,25 грн. 4,25 грн.

Касаційна скарга (немай-
новий спір)

70 %  ставки,   що підлягає сплаті 
при поданні позовної заяви

50 % ставки,   що підлягає сплаті 
при поданні позовної заяви

68,95 грн. 4,25 грн.

Адміністративний суд

Позов майнового харак-
теру

1% розміру майнових вимог, 
але не менше 0,1 розміру міні-

мальної заробітної плати та   не 
більше 2 розмірів мінімальних 

заробітних плат   

1 % ціни позову, але не  більше 
1700 грн.

1 % майнових вимог, 
але не менше 98,5 
грн. та не більше 

1970 грн.

1 % ціни позову, але 
не  більше 1700 грн.

Позов немайнового 
характеру

0,03 розміру мінімальної за-
робітної плати 

0,2 неоподатковуваного мініму-
му доходів громадян

29,55 грн. 3,40 грн.

Апеляційна скарга
(немайновий спір) 

50 %  ставки,   що підлягає сплаті 
при поданні позовної заяви

50 %  ставки,   що підлягає сплаті 
при поданні    позовної заяви

14,77 грн.
 

1,70 грн.

Касаційна скарга
(немайновий спір)

70 %  ставки,   що підлягає сплаті 
при поданні    позовної заяви

50 %  ставки,   що підлягає сплаті 
при поданні    позовної заяви

20, 68 грн. 1,7 грн. 

Заява про забезпечення 
доказів або позову

0,1 мінімальної заробітної плати Не передбачено 98,5 грн. -

Видача судами документів

За повторну видачу копії 
судового рішення

1 гривня за кожний аркуш копії 0,03 неоподатковуваного 
мінімуму  доходів  громадян за 

кожний аркуш копії 

1 гривня за кожний 
аркуш копії

0,51 грн. за кожний 
аркуш копії


