
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.11.2022 Київ № 65

Про відновлення територіальної
підсудності судових справ
окремих судів м. Харкова та
Харківської області

Відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій
і статус суддів», ураховуючи наявність належних умов для здійснення правосуддя
окремими судами м. Харкова та Харківської області:

1. Відновити територіальну підсудність судових справ Комінтернівського,
Ленінського, Московського, Орджонікідзевського, Фрунзенського,
Червонозаводського районних судів м. Харкова, Чугуївського міського суду
Харківської області, Дергачівського, Харківського районних судів Харківської
області, змінену розпорядженнями Голови Верховного Суду від 08 березня
2022 року № 2/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ
в умовах воєнного стану», від 10 березня 2022 року № 4/0/9-22 «Про зміну
територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану», 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)», від 16 березня 2022 року № 10/0/9-22 «Про скасування розпорядження
від 16 березня 2022 року № 9/0/9-22, зміну територіальної підсудності судових
справ в умовах воєнного стану (окремі суди Миколаївської та Харківської
областей)», із 23 листопада 2022 року.

2.  Київському, Ленінському, Октябрському районним судам м. Полтави,
Глобинському, Котелевському, Полтавському районним судам Полтавської
області забезпечити розгляд справ (проваджень), які до 22 листопада 2022 року
включно надійшли на розгляд цих судів відповідно до розпоряджень Голови
Верховного Суду від 08 березня 2022 року № 2/0/9-22 «Про зміну територіальної
підсудності судових справ в умовах воєнного стану», від 10 березня 2022 року
№ 4/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного
стану», 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)», від 16 березня 2022 року № 10/0/9-22 «Про скасування
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розпорядження від 16 березня 2022 року № 9/0/9-22, зміну територіальної
підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Миколаївської
та Харківської областей)».

3. 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


