
 

 

 

РІШЕННЯ  
 
11.04.2022  Київ № 3/0/15-22 
 
Про затвердження орієнтовного  
переліку судів, до яких    
передбачається відрядження суддів 

 
Відповідно до пункту 56 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», з метою забезпечення належної діяльності 
судів під час воєнного стану: 

 
Затвердити орієнтовний перелік судів, до яких передбачається відрядження 

суддів місцевих судів, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, 
територіальну підсудність яких було змінено розпорядженнями Голови Верховного 
Суду, згідно з додатком. 

 
 
Голова Верховного Суду                                           Всеволод КНЯЗЄВ    



 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Голови Верховного Суду 

11.04.2022 № 3/0/15-22 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК 
судів, до яких передбачається відрядження суддів місцевих судів,  

що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, територіальну  
підсудність яких було змінено розпорядженнями Голови Верховного Суду 

 
Вінницька область 

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області 
Ладижинський районний суд Вінницької області 
Липовецький районний суд Вінницької області 
Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області 
Оратівський районний суд Вінницької області 
Погребищенський районний суд Вінницької області 
Тиврівський районний суд Вінницької області 
Томашпільський районний суд Вінницької області 
Чечельницький районний суд Вінницької області 

Волинська область 
Володимир-Волинський міський суд Волинської області 
Іваничівський районний суд Волинської області 
Камінь-Каширський районний суд Волинської області 
Локачинський районний суд Волинської області 
Старовижівський районний суд Волинської області 
Турійський районний суд Волинської області 

Дніпропетровська область 
Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська 
Апостолівський районний суд Дніпропетровської області 
Васильківський районний суд Дніпропетровської області 
Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області 
Вільногірський міський суд Дніпропетровської області 
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області 
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська 
Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу 



 

 

Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області 
Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська 
Кіровський районний суд м. Дніпропетровська 
Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська 
Криворізький районий суд Дніпропетровської області 
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська 
Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області 
Межівський районний суд Дніпропетровської області 
Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області 
Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області 
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області 
Першотравеньський міський суд Дніпропетровської області 
Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області 
Покровський районний суд Дніпропетровської області 
П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області 
Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу 
Самарський районний суд м. Дніпропетровська 
Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області 
Солонянський районний суд Дніпропетровської області 
Софіївський районний суд Дніпропетровської області 
Тернівський міський суд Дніпропетровської області 
Тернівський районний суд м. Кривого Рогу 
Томаківський районний суд Дніпропетровської області 
Царичанський районний суд Дніпропетровської області 
Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу 
Широківський районний суд Дніпропетровської області 
Юр'ївський районний суд Дніпропетровської області 

Житомирська область 
Баранівський районний суд Житомирської області 
Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області 
Ємільчинський районний суд Житомирської області 
Лугинський районний суд Житомирської області 
Любарський районний суд Житомирської області 
Олевський районний суд Житомирської області 
Попільнянський районний суд Житомирської області 
Радомишльський районний суд Житомирської області 
Романівський районний суд Житомирської області 
Ружинський районний суд Житомирської області 
Чуднівський районний суд Житомирської області 



 

 

Закарпатська область 
Воловецький районний суд Закарпатської області 
Міжгірський районний суд Закарпатської області 
Рахівський районний суд Закарпатської області 

Івано-Франківська область 
Богородчанський районний суд Івано-Франківської області 
Болехівський міський суд Івано-Франківської області 
Верховинський районний суд Івано-Франківської області 
Галицький районний суд Івано-Франківської області 
Городенківський районний суд Івано-Франківської області 
Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області 
Яремчанський міський суд 

Київська область 
Баришівський районний суд Київської області 
Богуславський районний суд Київської області 
Володарський районний суд Київської області 
Згурівський районний суд Київської області 
Миронівський районний суд Київської області 
Ржищевський міський суд Київської області 
Рокитнянський районний суд Київської області 
Сквирський районний суд Київської області 
Таращанський районний суд Київської області 
Тетіївський районний суд Київської області 
Яготинський районний суд Київської області 

Кіровоградська область 
Бобринецький районний суд Кіровоградської області 
Вільшанський районний суд Кіровоградської області 
Голованівський районний суд Кіровоградської області 
Добровеличківський районний суд Кіровоградської області 
Компаніївський районний суд Кіровоградської області 
Новгородківський районний суд Кіровоградської області 
Новомиргородський районний суд Кіровоградської області 
Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області 
Олександрівський районний суд Кіровоградської області 
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області 
Онуфріївський районний суд Кіровоградської області 
Петрівський районний суд Кіровоградської області 
Устинівський районний суд Кіровоградської області 

Львівська область 
Бориславський міський суд Львівської області 



 

 

Бродівський районний суд Львівської області 
Золочівський районний суд Львівської області 
Старосамбірський районний суд Львівської області 
Турківський районний суд Львівської області 

Одеська область 
Ананьївський районний суд Одеської області 
Арцизький районний суд Одеської області 
Великомихайлівський районний суд Одеської області 
Кілійський районний суд Одеської області 
Кодимський районний суд Одеської області 
Красноокнянський районний суд Одеської області 
Любашівський районний суд Одеської області 
Миколаївський районний суд Одеської області 
Савранський районний суд Одеської області 
Саратський районний суд Одеської області 
Тарутинський районний суд Одеської області 
Татарбунарський районний суд Одеської області 
Теплодарський міський суд Одеської області 
Ширяївський районний суд Одеської області 

Полтавська область 
Великобагачанський районний суд Полтавської області 
Глобинський районний суд Полтавської області 
Гребінківський районний суд Полтавської області 
Диканський районний суд Полтавської області 
Зіньківський районний суд Полтавської області 
Карлівський районний суд Полтавської області 
Київський районний суд м. Полтави 
Козельщинський районний суд Полтавської області 
Котелевський районний суд Полтавської області 
Ленінський районний суд м. Полтави 
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області 
Машівський районний суд Полтавської області 
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області 
Октябрський районний суд м. Полтави 
Полтавський районний суд Полтавської області 
Решетилівський районний суд Полтавської області 
Семенівський районний суд Полтавської області 
Чорнухинський районний суд Полтавської області 
Чутівський районний суд Полтавської області 
 



 

 

Рівненська область 
Березнівський районний суд Рівненської області 
Володимирецький районний суд Рівненської області 
Дубровицький районний суд Рівненської області 
Радивилівський районний суд Рівненської області 
Рокитнівський районний суд Рівненської області 

Сумська область 
Буринський районний суд Сумської області 
Глухівський міськрайонний суд Сумської області 
Недригайлівський районний суд Сумської області 
Путивльський районний суд Сумської області 
Ямпільський районний суд Сумської області 

Тернопільська область 
Заліщицький районний суд Тернопільської області 
Козівський районний суд Тернопільської області 
Лановецький районний суд Тернопільської області 
Монастириський районний суд Тернопільської області 
Підволочиський районний суд Тернопільської області 
Підгаєцький районний суд Тернопільської області 

Хмельницька область 
Білогірський районний суд Хмельницької області 
Віньковецький районний суд Хмельницької області 
Волочиський районний суд Хмельницької області 
Городоцький районний суд Хмельницької області 
Деражнянський районний суд Хмельницької області 
Дунаєвецький районний суд Хмельницької області 
Красилівський районний суд Хмельницької області 
Нетішинський міський суд Хмельницької області 
Новоушицький районний суд Хмельницької області 
Славутський міськрайонний суд Хмельницької області 
Старосинявський районний суд Хмельницької області 
Теофіпольський районний суд Хмельницької області 
Чемеровецький районний суд Хмельницької області 

Черкаська область 
Ватутінський міський суд Черкаської області 
Драбівський районний суд Черкаської області 
Жашківський районний суд Черкаської області 
Звенигородський районний суд Черкаської області 
Катеринопільський районний суд Черкаської області 



 

 

Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області 
Лисянський районний суд Черкаської області 
Монастирищенський районний суд Черкаської області 
Тальнівський районний суд Черкаської області 
Христинівський районний суд Черкаської області 
Чигиринський районний суд Черкаської області 

Чернівецька область 
Кельменецький районний суд Чернівецької області 
Новодністровський міський суд Чернівецької області 
Путильський районний суд Чернівецької області 
Сокирянський районний суд Чернівецької області 
Хотинський районний суд Чернівецької області 

_________________ 


