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пам’ятайте, перед вчиненням будь-яких  
значущих юридичних дій варто отримати  

консультацію юриста.

Брошури, буклети та відеоролики про судову систему 
України підготовлені та видані за підтримки проекту USAID 
«Україна: верховенство права» у співпраці з радою суддів 
України та Державною судовою адміністрацією України.

Що ТАКЕ 
СУДоВИЙ  
НАКАЗ?

ДоКУменти,  
яКі ДоДаються До ЗаяВи  

про ВиДачУ сУДоВого наКаЗУ

оригінали квитанцій/платіжних 
доручень, що підтверджують 

оплату судового збору та витрат на 
інформаційно-технічне забезпечення 

розгляду справи

Довіреність або інший документ, 
що підтверджує повноваження 

представника, якщо заява  
подається представником

Копії заяви та копії всіх документів,  
що додаються до неї,  

відповідно до кількості боржників

Докази, що підтверджують обставини, 
викладені в заяві
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яКщо Ви БажаЄте:

➜ стягнути з роботодавця нараховану, але не випла-
чену суму заробітної плати;

➜ компенсувати понесені Вами витрати на проведен-
ня розшуку відповідача, боржника, дитини або тран-
спортних засобів боржника;

➜ стягнути суму боргу за оплату житлово-комунальних 
послуг, послуг телебачення та радіомовлення з ура-
хуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, 
нарахованих на суму заборгованості; 

➜ присудити аліменти на дитину в розмірі тридцяти 
відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповід-
ного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановлен-
ням чи оспорюванням батьківства (материнства) та 
необхідністю залучення інших зацікавлених осіб;

➜ повернути вартість товару неналежної якості, якщо 
є рішення суду, яке набрало законної сили, про вста-
новлення факту продажу товару неналежної якості, 
ухвалене на користь невизначеного кола споживачів.

Визначте суд, до якого слід подавати заяву про видачу судового наказу, відповідно до визначення правил підсудності.
УВАГА! правила підсудності щодо наказного провадження є аналогічними правилам підсудності у позовному 

провадженні. З ними Ви можете ознайомитися у брошурі «путівник для учасників цивільного процесу».
Заяви про видачу судового наказу слід подавати до місцевих загальних судів, якими є:

− районні суди,

− районні у містах суди,

− міські суди,

− міськрайонні суди.

Визначте в гривнях сумарну вартість майна або суму грошей, стосовно яких Ви пред’являє вимоги до боржника. такий 
обрахунок слід зробити з тим, аби у правильному обсязі оплатили судові витрати.

оплатіть судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

оформіть заяву про видачу судового наказу відповідно до встановлених вимог додайте до заяви необхідні документи. 
УВАГА! Вимоги до заяви описані нижче

подайте заяву про видачу судового наказу до суду одним з таких способів:

−  надішліть заяву поштою рекомендованим цінним (з описом вкладення) листом з повідомленням 
про вручення;

−  подайте заяву безпосередньо до канцелярії суду, при цьому працівник суду повинен на Вашому 
примірнику заяви поставити відмітку про її отримання судом

ЩО ТАКЕ СУДОВИЙ НАКАЗ?

Вимоги До оформлення ЗаяВи  
про ВиДачУ сУДоВого наКаЗУ

Відомості, що повинні міститися у заяві:

➜ найменування суду, в який подається заява

➜ ім’я (найменування) заявника та боржника, а також ім’я 
(найменування) представника заявника, якщо заява пода-
ється представником, їхнє місце проживання або місцезна-
ходження;

➜ вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;

➜ перелік документів, що додаються до заяви;

➜ заява підписується заявником або його представником і по-
дається з її копіями та копіями доданих до неї документів відпо-
відно до кількості боржників;

➜ до заяви, яка подається представником заявника, повинно 
бути додано документ, що підтверджує його повноваження.

➜ до заяви про видачу судового наказу додаються документи, 
що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на 
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

УВАГА! Про перелік документів, що слід додати до заяви, 
зазначається нижче.

➜ підпис заявника;

➜ дату підписання заяви.


