
3527

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 2. За подання до господарського суду 3488 31,573,926 2759 22,996,858 41 263,700 60 816,601 81 234,498

21 позовної заяви майнового характеру 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 позовної заяви немайнового характеру 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про 

видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви 

про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого 

документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про 

роз'яснення судового рішення

19 14,527 8 7,028 0 0 1 609 7 4,823

24

апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про 

банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з 

нововиявленими обставинами

2629 30,279,917 2185 22,067,085 30 249,630 47 800,994 49 199,359

25
апеляційної  скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної 

скарги на ухвалу суду
840 1,279,482 566 922,745 11 14,070 12 14,998 25 30,316

26
заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі 

про банкрутство
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 заяви про порушення справи про банкрутство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28

заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після 

оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після 

повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання 

правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в 

межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової 

угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 4. За видачу судами документів ***), усього (сума рядків 41-46): 37 1,289 37 1,465 0 0 0 0 0 0

41 за повторну видачу копії судового рішення 5 70 5 178 0 0 0 0 0 0

42 за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 за роздрукування технічного запису судового засідання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання 31 1,199 31 1,268 0 0 0 0 0 0

45

за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не 

брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, 

свобод, інтересів чи обов'язків, звертається до апарату відповідного суду з 

письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України 

"Про доступ до судових рішень"

1 20 1 20 0 0 0 0 0 0

46 за виготовлення копій документів, долучених до справи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47
5. Судом ухвалено постанову про накладення адміністративного 

стягнення ****)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 УСЬОГО (сума рядків 1, 20, 29, 40, 47) 3525 31,575,215 2796 22,998,323 41 263,700 60 816,601 81 234,498

*) заповнюють місцеві загальні і апеляційні суди

**) заповнюють суди, що розглядають справи в порядку адміністративного судочинства

***) заповнюють місцеві та апеляційні суди загальної юрисдикції

****) заповнюють суди, що розглядають справи в порядку статей 221 та 221-1 КУпАП 

Розрахункова сума 

судового збору, 

грн.

Звільнено від сплати судового 

збору, зменшено розмір судового 

збору (статті 5 та  8 Закону 

України "Про судовий збір")

Присуджено до стягнення 

судового збору за рішенням 

суду в Державний бюджет 

Кількість заяв 

(скарг)

Розрахункова 

сума судового 

збору
Кількість заяв 

(скарг)

Сума судового 

збору, грн.

Розділ 1. Відомості щодо справляння судового збору

№ 

з/п
Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір

Кількість заяв 

(скарг)

Сума фактично 

сплаченого 

судового збору, 

грн.

Повернено судового збору

Кількість 

заяв (скарг)

Сума судового 

збору, грн.

Фактично сплачено судового 

збору, всього
Кількість заяв 

(скарг), 

судових 

рішень, у яких 

справляється 

судовий збір у 

звітному 

періоді 
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1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину 0 0

8 щодо спорів, пов'язаних із дискримінацією 0 0

9 щодо захисту прав та інтересів інших осіб, а також споживачі щодо порушення їхніх прав 0 0

10 0 0

11 інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп 0 0

12 громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

16 0 0

17 0 0

18 0 0

19 0 0

20 0 0

21 0 0

22 0 0

23 0 0

24 0 0

25 0 0

26 0 0

27 0 0

Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення у справах, що вирішуються на підставі законодавства про 

захист економічної конкуренції та законодавства про здійснення державних закупівель

про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин

про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи

№ 

з/п
Подано позивачами (особами) заяву (скаргу) 

про стягнення аліментів
щодо спорів, пов'язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з 

відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні"

Кількість 

заяв (скарг)

Розрахункова сума 

судового збору, грн.

про відшкодування збитків, завданих внаслідок неповернення у строки, передбачені договорами або установчими документами, 

грошових та майнових внесків, залучених до акціонерних товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших 

юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян

позови в порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту"

органи прокуратури - при здійсненні представництва інтересів громадян або держави в суді

уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - у справах, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та 

ліквідації банку

Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, 

Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України та їх територіальні органи, Державна служба 

фінансового моніторингу України і Національний банк України - у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень 

цих органів

органи праці та соціального захисту населення - за подання позовів щодо призначення і виплати всіх видів державної соціальної 

допомоги, компенсації, виплат та доплат, установлених законодавством

щодо спорів, пов'язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної 

допомоги

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у 

встановленому порядку особи

Розділ 2 . Пільги щодо сплати судового збору 

УСЬОГО, у тому числі

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державна архітектурно-

будівельна інспекція України та її територіальні органи - у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів

громадські організації інвалідів (спілки та інші об'єднання громадських організацій інвалідів), їх підприємства, установи та 

організації, громадські організації ветеранів, їх підприємства, установи та організації - за подання позовів, з якими вони звертаються 

до суду

Пенсійний фонд України та його органи; органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального захисту інвалідів і його відділення

військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і проходять 

службу у військовому резерві, - за подання позовів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з відчуженням земельних 

ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з 

мотивів суспільної необхідності

Міністерство юстиції України - за подання позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок 

виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України

Державне агентство резерву України - у справах, що вирішуються на підставі законодавства про державний матеріальний резерв

про уточнення списку виборців
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Розділ 2-1 . Пільги щодо сплати судового збору  (після 01.09.2015)

№ 

з/п

Кількість заяв 

(скарг)

Розрахункова сума 

судового збору, грн.

1 77 143,051

2 31 40,392

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 1 11,068

8 0 0

9 1 1,516

10 44 90,075

11 0 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

16 0 0

17 0 0

Керівник
(підпис)    (ПІБ)    

 Виконавець:
(підпис)    (ПІБ)    

Телефон:

Факс:

Адреса електронної пошти: 4 січня 2017 року

виборці - у справах про уточнення списку виборців

військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, 

пов'язаних з виконанням військового обов'язку, а також під час виконання службових обов'язків

учасники бойових дій, Герої України - у справах, пов'язаних з порушенням їхніх прав

позивачі - у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту"

фізичні особи (крім суб'єктів підприємницької діяльності) - кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо 

виплати заборгованості із заробітної плати, зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, виплати авторської 

винагороди та аліментів, - після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання 

боржника банкрутом

позивач - за подання позову щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини 

першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - у справах щодо спорів, пов'язаних з розглядом питань стосовно 

захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги

позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення

громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому 

порядку особи

інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів

позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Подано позивачами (особами) заяву (скаргу) 

УСЬОГО, у тому числі:

позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі

позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної 

особи

позивачі - у справах про стягнення аліментів

позивачі - у справах щодо спорів, пов'язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов'язаних з 

відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні"
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Звітність

(період)

Терміни подання Форма № 10

періодичність (квартальна, піврічна, 9 місяців, річна) 

на 5-й день після 

звітного періоду 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на 10-й день після

звітного періоду 

на 30-й день після

звітного періоду

Респондент:

Місцезнаходження:

ЗВІТ ПРО СПРАВЛЯННЯ, ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ 

СУДОВОГО ЗБОРУ В МІСЦЕВИХ ТА АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДАХ

Подають

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – 

територіальному управлінню Державної судової 

адміністрації України

Наказ Державної судової адміністрації України

Одеський апеляційний господарський суд

2016 рік

(у редакції наказу Державної судової адміністрації 

України від 07.08.2015 № 126)

65119, м.Одеса, пр.Шевченка, 29

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо)

територіальні управління Державної судової 

від 21.12.2012 № 172

адміністрації України – Державній судовій

адміністрації України; копію – органу державної 

статистики за своїм місцезнаходженням 

(№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

окружні адміністративні  суди – Державній судовій 

адміністрації України

місцеві господарські  суди – Державній судовій 

адміністрації України

на 5-й день після 

звітного періоду 

на 5-й день після 

звітного періоду 

апеляційні  суди – Державній судовій адміністрації 

України

на 5-й день після 

звітного періоду 

Державна судова адміністрація України – Державній 

службі статистики України 

Найменування:
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