
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 
   

26 червня 2014 року                           м. Київ №   91 
 

 

 

Про визначення кількісного  

складу суддів у деяких  

господарських судах України 

 

 

Керуючись частиною четвертою статті 19 та частиною п'ятою                

статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", відповідно до  

статті 16 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України", на підставі 

внесеного Міністром юстиції України за пропозицією Голови Вищого 

господарського суду України подання щодо визначення кількісного складу 

суддів в окремих господарських судах України, 

НАКАЗУЮ: 

1. Визначити кількість суддів: 

у господарському суді Автономної Республіки Крим – 31, 

у господарському суді Київської області – 30, 

у господарському суді Одеської області – 38, 

у господарському суді міста Києва – 80, 

у господарському суді міста Севастополя – 13. 

 

2. Внести у додаток до наказу Державної судової адміністрації 

України від 18.08.2010 № 120 "Про затвердження кількісного складу суддів 

господарських судів України" (зі змінами, внесеними наказом                           

від 17.01.2011 № 10), такі зміни: 

у позиції "Господарський суд Автономної Республіки Крим" цифри             

"35" замінити цифрами "31"; 

у позиції "Господарський суд Київської області" цифри "26" замінити 

цифрами "30"; 

у позиції "Господарський суд Одеської області" цифри "37" замінити 

цифрами "38"; 
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у позиції "Господарський суд міста Києва" цифри "79" замінити             

цифрами "80"; 

у позиції "Господарський суд міста Севастополя" цифри "15" замінити 

цифрами "13". 

3. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної 

судової адміністрації України надіслати цей наказ до Міністерства юстиції 

України, Міністерства фінансів України, Вищого господарського суду України, 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, територіального управління 

Державної судової адміністрації України в Одеській області, територіального 

управління Державної судової адміністрації України в Київській області, 

територіального управління Державної судової адміністрації України в місті 

Києві, територіального управління Державної судової адміністрації України в 

Автономній Республіці Крим, територіального управління Державної судової 

адміністрації України в місті Севастополі та довести його зміст до відома 

керівників структурних підрозділів Державної судової адміністрації України. 

4. Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України 

в Автономній Республіці Крим, в Київській області, в місті Києві, та в місті 

Севастополі довести зміст цього наказу до відома відповідних господарських 

судів. 

 

5. Сектору міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами 

масової інформації розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі 

"Судова влада України". 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова                                            (підпис)                                            З. Холоднюк 
 

 


