
ЯК ОЗНАЙОМИТИСЯ  
ІЗ СУДОВИМИ 

РІШЕННЯМИ ОНЛАЙН?



Ознайомитися з судовими рішеннями, не відвідуючи приміщення суду, 
можна скориставшись сайтом Єдиного державного реєстру судових 
рішень.

Єдиний державний реєстр судових рішень (далі — Реєстр) забезпе-
чує можливість користувачам знайти та переглянути електронні копії 
судових рішень.

До Реєстру вносяться рішення судів усіх інстанцій та різних видів судо-
чинства. З метою захисту персональних даних сторін та інших учасників 
процесу, судові рішення знеособлюються. Інформація, за якою можна 
ідентифікувати особу замінюється позначеннями «Особа» з номером 
та «Інформація».

Як знайти судове (–ві) рішення в Реєстрі?

1. Зайдіть на сайт Єдиного державного реєстру
судових рішень безпосередньо або 
скористайтеся посиланням з веб-порталу 
«Судова влада України» (на веб-порталі 
судової влади перейдіть до розділу меню 
«Реєстри та системи» і оберіть Єдиний 
державний реєстр судових рішень).

2. Заповніть пошукову форму на головній сторінці сайту.

Пошукова форма складається з чотирьох розділів:

«Пошук за контекстом»
Розділ «Пошук за контекстом» призначений для швидкого пошуку 
судового рішення за фрагментом з тексту документу. Уведіть ключові 
слова в рядок пошуку.

Є декілька правил, які можуть полегшити такий пошук. Зокрема, якщо 
Ви напишете слово або фразу в лапках («»), пошук буде здійснюва-
тися в точній відповідності із зазначеною фразою. Символ зірочка 
(*) замінює один або кілька символів. Так, здійснюючи пошук за 
контекстом, можна замінювати закінчення слів зірочкою (*) з метою 
уникнення небажаних обмежень очікуваних результатів пошуку. 
Виконати пошук з використанням символу зірочка (*) неможливо, 
якщо перед ним указано менше трьох символів (літер).
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«Суд та судді»
У розділі «Суд та судді» зазначте інформацію про регіон, інстанцію, 
найменування суду, обравши їх у запропонованих переліках, надру-
куйте прізвище судді.

«Судове рішення»
У розділі «Судове рішення» вкажіть реєстраційний номер рішення 
та/або періоди його ухвалення (постановлення), та/чи надходження 
до суду, оберіть форму судового рішення.

«Судова справа»
Здійсніть пошук за реквізитами судової справи в розділі «Судова 
справа». Оберіть форму судочинства (адміністративне, господарське, 
кримінальне, цивільне, справи про адміністративні правопорушен-
ня), категорію справи та/або зазначте її номер. Оберіть статус сторін 
судового процесу (фізична чи юридична особи, державний орган 
підприємство, установа, організація).

Важливо! Необов’язково заповнювати всі поля 
пошукової форми.

3. У стрічці, яка розташована під пошуковою формою, оберіть варі-
ант сортування результатів пошуку: за релевантністю або за датою 
ухвалення рішення (за спаданням чи зростанням). Правіше оберіть 
кількість записів, за результатами пошуку, яка буде відображатися 
на сторінці (10, 25, 50 чи 100).

4. Натисніть кнопку «Пошук» у правому нижньому куті пошукової форми.

У випадку необхідності змінити параметри пошуку, натисніть 
кнопку «Очистити», справа від кнопки «Пошук», та заповніть 
пошукову форму знову.

5. На екрані будуть відображені результати пошуку у вигляді таблиці 
з переліком знайдених судових рішень із зазначенням їх реквізитів.

6. Для перегляду тексту судового рішення натисніть на номер судового 
рішення (перша колонка в таблиці результатів). Відобразиться текст 
документа.

Більше інформації щодо користування сайтом Єдиного державного 
реєстру судових рішень, його зміст та можливості можна знайти на 
сторінці «Допомога», натиснувши на відповідну кнопку у верхній 
частині екрану.



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.


