
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10.01.2023 Київ                                               № 2

Про відновлення роботи
та зміну територіальної
підсудності судових справ
судів Херсонської області

Відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій
і статус суддів», з метою забезпечення доступу до правосуддя, дотримання
розумних строків під час розгляду справ:

1. Відновити територіальну підсудність судових справ:

Херсонського апеляційного суду,

Білозерського районного суду Херсонської області,

Великоолександрівського районного суду Херсонської області,

Нововоронцовського районного суду Херсонської області,

змінену розпорядженням Голови Верховного Суду від 06 березня 2022 року
№ 1/0/9-22 (зі змінами, внесеними розпорядженням Голови Верховного Суду
від 26 вересня 2022 року № 52), із 01 лютого 2023 року.

2.  Унести зміни до розпорядження Голови Верховного Суду від 06 березня
2022 року № 1/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ
в умовах воєнного стану» (зі змінами, внесеними розпорядженням Голови
Верховного Суду від 26 вересня 2022 року № 52), визначивши з 01 лютого
2023 року територіальну підсудність судових справ:
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№ Назва суду, територіальна
підсудність справ якого змінюється

Назва суду, якому визначається
територіальна підсудність справ

Херсонська область

1 Херсонський міський суд
Херсонської області

Білозерський районний суд
Херсонської області

2 Чаплинський районний суд
Херсонської області

3 Верхньорогачицький районний суд
Херсонської області

4 Горностаївський районний суд
Херсонської області

5 Новотроїцький районний суд
Херсонської області

6 Великолепетиський районний суд
Херсонської області

7 Каховський міськрайонний суд
Херсонської області

Великоолександрівський районний
суд Херсонської області

8 Новокаховський міський суд
Херсонської області

9 Бериславський районний суд
Херсонської області

10 Високопільський районний суд
Херсонської області

11 Генічеський районний суд
Херсонської області

12 Іванівський районний суд
Херсонської області

Нововоронцовський районний суд
Херсонської області

13 Каланчацький районний суд
Херсонської області

14 Цюрупинський районний суд
Херсонської області

15 Голопристанський районний суд
Херсонської області

16 Нижньосірогозький районний суд
Херсонської області

17 Скадовський районний суд
Херсонської області
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3. Одеському апеляційному суду, Київському, Малиновському,
Приморському, Суворовському районним судам м. Одеси, Біляївському,
Комінтернівському районним судам Одеської області, Теплодарському міському
суду Одеської області забезпечити розгляд справ (проваджень), які надійшли
до 31 січня 2023 року включно на розгляд цих судів у порядку, визначеному
частиною сьомою статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та
відповідно до розпорядження Голови Верховного Суду від 06 березня 2022 року
№ 1/0/9-22 (зі змінами, внесеними розпорядженням Голови Верховного Суду
від 26 вересня 2022 року № 52).

4. Головам судів, визначених у пункті 1 цього розпорядження, розробити
плани реагування на надзвичайні ситуації в особливий період та забезпечити
дотримання передбачених законодавством безпекових заходів під час повітряної
тривоги для суддів, працівників апарату й учасників процесу.

Голова Верховного Суду                                          Всеволод КНЯЗЄВ


