
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

Н А К А З  
 

 

25 квітня 2019                                  Київ                         № 418 

 

Про визначення кількості суддів 

в окружних господарських судах  

 

Відповідно до частини шостої статті 19 Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів", рішення Вищої ради правосуддя від 18.04.2019 № 1201/0/15-19 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити граничну кількість суддів в окружних господарських 

судах  згідно з додатком. 

2. Управлінню з питань персоналу (Дробинський О. В.), планово-

фінансовому управлінню (Покотило Я. Б.), управлінню інформатизації та 

судової статистики (Слоніцький О. Є.) не пізніше 15 травня 2019 року надати  

пропозиції з урахуванням зауважень апеляційних господарських та місцевих 

господарських судів щодо кількості суддів для подальшого погодження у 

встановленому порядку. 

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю            

(Парубченко  Т. В.) довести копію цього наказу до Верховного Суду, Вищої 

ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, окружних 

господарських судів України, територіальних управлінь Державної судової 

адміністрації України, заступників Голови Державної судової адміністрації 

України, керівників структурних підрозділів Державної судової адміністрації 

України. 

4. Прес-центру судової влади (на правах сектору) (Пастухова В. М.) 

опублікувати цей наказ у розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" 

офіційного сайту ДСА України не пізніше наступного робочого дня за днем 

його видання. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

В. о. Голови                                    (підпис)                                    Л. Гізатуліна 

 

 

 

 



 

                                               Додаток  

 

 
 

                                                                                 до наказу Державної судової  

 

 

                                                                      адміністрації України 
 

 

 
 

                                                                      від 25.04.2019 № 418 

 
    Гранична кількість суддів 

 окружних господарських судів  

  

                    

 

N з/п Найменування окружного суду 
Гранична кількість 

суддів 
 

 Окружні господарські суди 

 1 Вінницький окружний господарський суд 10 

 2 Волинський окружний господарський суд 9  

3 Дніпропетровський окружний господарський суд 45 

 4 Донецький окружний господарський суд 29 

 5 Житомирський окружний господарський суд 17 

 6 Закарпатський окружний господарський суд 8 

 7 Запорізький окружний господарський суд 24 

 8 Івано-Франківський окружний господарський суд 17 

 9 Київський окружний господарський суд 29 

 10 Кіровоградський окружний господарський суд 9 

 11 Луганський окружний господарський суд 19 

 12 Львівський окружний господарський суд 36 

 13 Миколаївський окружний господарський суд 12 

 14 Одеський окружний господарський суд 28 

 15 Полтавський окружний господарський суд 19 

 16 Рівненський окружний господарський суд 14 

 17 Сумський окружний господарський суд 11 

 18 Тернопільський окружний господарський суд 13 

 19 Харківський окружний господарський суд 42 

 20 Херсонський окружний господарський суд 12 

 21 Хмельницький окружний господарський суд 16 

 22 Черкаський окружний господарський суд 13 

 23 Чернівецький окружний господарський суд 14 

 24 Чернігівський окружний господарський суд 13 

 25 Окружний господарський суд міста Києва 90 

 Разом 549  
 

Начальник управління 

з питань персоналу                      (підпис)            О. Дробинський 


