
 

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

14.09.2022 Київ 49/0/9-22 
 
Про зміну територіальної  
підсудності судових справ  
судів Запорізької 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. Унести зміни до розпоряджень Голови Верховного Суду від 10 березня 2022 

року № 4/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах 
воєнного стану», від 12 березня 2022 року № 5/0/9-22 «Про зміну територіальної 
підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Запорізької області)» 
та від 14 березня 2022 року № 7/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових 
справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Запорізької та Харківської 
областей)», визначивши територіальну підсудність судових справ: 

 

№ Назва суду, територіальна підсудність 
справ якого змінюється 

Назва суду, якому визначається 
територіальна підсудність справ 

Запорізька область 

1 Бердянський міськрайонний суд 
Запорізької області 

Жовтневий районний суд  
м. Запоріжжя 

2 Мелітопольський міськрайонний суд 
Запорізької області  

Комунарський районний суд  
м. Запоріжжя 

3 Гуляйпільський районний суд  
Запорізької області Заводський районний суд  

м. Запоріжжя 
4 Василівський районний суд  

Запорізької області 
5 Михайлівський районний суд  

Запорізької області Хортицький районний суд  
м. Запоріжжя 6 Токмацький районний суд Запорізької 

області 



2 
 

 

№ Назва суду, територіальна підсудність 
справ якого змінюється 

Назва суду, якому визначається 
територіальна підсудність справ 

7 
Кам’янсько-Дніпровський  
районний суд 
Запорізької області  

Орджонікідзевський районний суд  
м. Запоріжжя 8 Куйбишевський районний суд 

Запорізької області 

9 Пологівський районний суд  
Запорізької області 

10 
Приазовський районний суд  
Запорізької області 

Вільнянський районний суд  
Запорізької області 11 Приморський районний суд  

Запорізької області  

12 Чернігівський районний суд 
Запорізької області 

13 Енергодарський міський суд  
Запорізької області Ленінський районний суд  

м. Запоріжжя 
14 Якимівський районний суд  

Запорізької області 
 

2. Томаківському районному, Синельниківському міськрайонному, 
Солонянському районному, Дніпропетровському районному судам Дніпропетровської 
області та Самарському районному суду м. Дніпропетровська забезпечити розгляд 
справ (проваджень), які надійшли до 16 вересня 2022 року включно на розгляд цих 
судів у порядку, визначеному частиною сьомою статті 147 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», та відповідно до розпоряджень Голови Верховного Суду 
від 10 березня 2022 року № 4/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових 
справ в умовах воєнного стану», від 12 березня 2022 року № 5/0/9-22 «Про зміну 
територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди 
Запорізької області)» та від 14 березня 2022 року № 7/0/9-22 «Про зміну 
територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди 
Донецької, Запорізької та Харківської областей)».   
 
 
 
Голова Верховного Суду                                             Всеволод КНЯЗЄВ    


