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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

04 червня 2011 року свят-
куватиметься 20-та річниця 
створення системи господар-
ських судів — саме у цей день у 
1991 році було прийнято Закон 
України «Про арбіт ражний 
суд», що офіційно започат-
кувало функціонування сис-
теми господарських судів, як 
самостійної гілки влади.

Необхідно зазначити, що 
діяльність арбітражу на Рів-
ненщині значно довша, адже 
офіційна згадка про нього міс-
титься у матеріалах архівів за 
1944–1946 рр.

Але саме після прийняття відповідного Закону у 1991 році був утво-
рений арбітражний (в подальшому  — господарський) суд Рівненської  
області.

У зв’язку зі збільшенням обсягу роботи з вирішення господарських 
справ указом Президента України «Питання мережі господарських судів 
України» від 12 серпня 2010 року №811/2010 у системі господарських судів 
України був утворений Рівненський апеляційний господарський суд. 
З цього часу Рівненський апеляційний господарський суд є невід’ємною 
ланкою єдиної системи господарських судів України, яка здійснює судо-
чинство для досягнення головної мети — забезпечення захисту прав 
суб’єктів господарювання. З дня початку діяльності Рівненського апеляцій-
ного господарського суду найважливішим завданням було і зали шається 
те, як усіма набутими та новими засобами і формами роботи забезпечити 
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Шановні працівники Рівненського апеляційного господарського 

суду та господарського суду Рівненської області!

Від імені обласної державної адміністрації та обласної ради вітаємо 

вас із 20-ю річницею утворення системи господарських (арбітражних) 

судів України. 

Сьогодні система господарських судів України є невід’ємною та діє-

вою ланкою суспільного життя, допомагає державі проводити ефек-

тивну економічну політику.

Здійснюючи правосуддя, господарські суди сприяють позитивним 

економічним перетворенням в Україні, забезпечують реалізацію 

однієї з основних конституційних вимог щодо рівності усіх суб’єктів 

права власності і господарювання перед законом, сприяють форму-

ванню здорового конкурентного середовища.

Віримо, що авторитетний і високопрофесійний колектив працівників 

Рівненського апеляційного господарського суду та господарського суду 

Рівненської області й надалі примножуватиме кращі традиції судочин-

ефективну діяльність суду, застосовуючи свій сучасний досвід та досвід 
колег з раніше створених апеляційних судів, щоб домогтися максимально 
позитивного впливу на правосуддя. 

Сьогодні система господарських судів — це дієва високопрофесійна 
спеціалізована судова ланка, здатна забезпечити одну з конституційних 
вимог щодо рівності всіх суб’єктів господарювання перед законом. Тому 
втілюючи в життя демократичні засади судочинства, закріплені в Консти-
туцію України, зміцнення правопорядку, сприяння захисту прав госпо-
дарюючих суб’єктів та неухильне впровадження принципів законності 
у здійснення правосуддя — ваш повсякденний обов’язок, велика честь і 
відповідальність.

Упевнений, що суддівський корпус Рівненського апеляційного гос-
подарського суду та господарського суду Рівненської області завжди буде 
вірним складеній присязі, з честю виконуватиме свої обов’язки в ім’я 
законності, гуманізму, справедливості, захисту прав і свобод.

Твердо переконаний, що всі судді та працівники обох судів доклада-
ють максимум зусиль для зростання авторитету господарських судів та 
спрямовують весь свій особистий потенціал на захист Закону, а значить 
на благо держави і кожного, хто своєю працею зміцнює її економіку,  спри-
яючи поліпшенню добробуту людей.

Щиро дякую за самовіддану працю та від усього серця вітаю з 20-річ-
чям утворення системи господарських судів України. Бажаю всім праців-
никам Рівненського апеляційного господарського суду та господарського 
суду Рівненської області нових здобутків, міцного здоров’я, особистого 
щастя, добробуту та родинного затишку! 

З повагою,
Голова Вищого 
господарського суду України                                          В.І. Татьков  
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Вступне слово

Минуло майже два десятиліття з моменту створення системи госпо-

дарських (арбітражних) судів України.

Протягом цього часу система господарських (арбітражних) судів 

успішно виконує покладене на неї завдання, щодо здійснення правосуддя 

на засадах верховенства права в господарській сфері, забезпечуючи захист 

гарантованих Конституцією України та законами України прав і закон-

них інтересів суб’єктів господарювання, інтересів суспільства та держави.

Минулі 20 років яскраво засвідчили, що господарські суди витримали 

перевірку часом і довели свою спроможність бути провідниками закон-

ності і правопорядку.

Сьогодні система господарських судів на чолі з Вищим господарським 

судом України — це дієва високопрофесійна спеціалізована судова ланка, 

здатна надійно забезпечувати одну із основних конституційних вимог 

щодо рівності всіх суб’єктів господарювання перед законом, а також утвер-

дженню верховенства права в економічних відносинах. 

Віддаємо свою глибоку шану суддям, іншим працівникам, які працю-

вали колись, і тим хто трудиться зараз в господарському (арбітражному) 

суді Рівненської області та Рівненському апеляційному господарському 

суді.

З повагою,
Голова Рівненського апеляційного
господарського суду
Заслужений юрист України                                                                               Ю.Г. Демянчук

ства у відстоюванні головних демократичних цінностей — утвердження 

верховенства Закону на благо держави і її громадян.

 Господарські суди, як важлива ланка правосуддя в господарських від-

носинах, витримали випробування часом і засвідчили свою важливість у 

становленні судової системи на високому професійному рівні, розвитку і 

економіки держави.

Нехай нагородою за вашу працю завжди будуть шана та довіра сус-

пільства до судової системи в цілому. 

Щиро бажаєм чисельному колективу Рівненського апеляційного 

господарського суду та господарського суду Рівненської області міцного 

здоров’я, особистого щастя та успіхів у благородній місії служіння Україні, 

її народу!  

З повагою,                                                                            З повагою,
Голова облдержадміністрації                                          Голова обласної ради         

               Василь Берташ                                                           Юрій  Кічатий
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1. Етапи становлення судів 
господарської юрисдикції на території України

В історії судової влади в Україні діяльність відповідних органів була 

зумовлена суспільним устроєм відповідного державного утворення. Вирі-

шення будь-яких спорів на конкретному етапі розвитку української дер-

жавності було зумовлене становищем і взаємовідносинами між вищими 

органами управління державою. Так, наприклад, вирішення спорів на 

території Київської Русі було зумовлено певними особливостями. Такими 

особливостями перш за все є те, що в той період суд, як такий, не був відді-

лений від адміністрації, це впливало як на процедуру розгляду справ, так 

і на виконання рішень. Також судова влада характеризувалася роздроб-

леністю, відсутністю єдиних централізованих органів, зв’язком судової 

влади із земельною власністю, наявність церковного суду, який фактично 

протиставлявся державному. 

В часи феодальної роздробленості функціонувала судова система часів 

Київської Русі, при чому діяльність судових органів в різних князівствах 

дещо відрізнялася.

В подальшому судова влада розвивалася під впливом відповідних 

органів Литви, Польщі, Речі Посполитої. В цей період в українських землях 

діяли польсько-литовські державні органи. Судова система визначалась 

класовим і становим ладом суспільства. Представники панівних станів 

користувалися «судом рівних». Магнати і шляхта судилися в сеймовому 

та королівських судах. Шляхта підпадала під юрисдикцію повітових шля-

хетських судових органів — земських судів, які сама і утворювала.

Визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького зумовила 

створення української національної держави, неодмінною складовою якої 

стали судові органи, серед яких виділяли полкові, сотенні, общинні, цер-

ковні, третейські, ярмаркові суди. Процес у козацьких судах здійснювався 
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на підставі норм звичаєвого права, в умовах війни значного поширення 

набула позасудова розправа1. 

Подальший перехід під владу Росії значною мірою не вплинув на ста-

новище судових органів на українській території.

Діяльність вищевказаних судових органів була досить специфічною. 

Вони розглядали різноманітні категорії справ, в тому числі і ті, які певною 

мірою торкаються господарських правовідносин.

Проте виникнення власне господарських судів, в їх сучасному розу-

мінні, на думку більшості вчених можна вважати створення комерцій-

ного суду в 1807 році в м. Одесі.

В даному контексті варто зауважити, що в одних правових системах 

суди, які вирішували господарські спори називались комерційними, 

в інших — торговими, також зустрічаються так звані «біржові суди», тощо. 

В Радянському Союзі такі суди спочатку називались арбітражними комі-

сіями, а вже згодом — відомчими і державними арбітражами. Фактично 

це означає те, що такі суди є відділеними від державних органів, вони 

повинні створюватися для вирішення певних категорій справ обраним 

сторонами складом суду чи суддею одноособово.

Поява першого комерційного суду саме в Одесі була зумовлена тим, 

що в кінці XVIII століття Одеса бурно розвивалась, ставала все більш важ-

ливим центром внутрішньої і міжнародної торгівлі. Через Одесу ішли 

товари з Росії на захід і схід, а також в зворотному напрямку. В процесі 

проведення торгових операцій між купцями нерідко виникали спори, 

для яких, власне, і був створений перший комерційний суд.

Згодом такі суди були створені в 1819 році в м. Феодосії, в 1824 р. — 

в м. Ізмаїлі2.

1 Суд і судочинство на Українських землях у ХІV-ХVІ ст. За заг. редакцією П. Музиченка. — Одеса: Астро-
принт, 2000.
2 Арбітражні суди в Україні: Історико-правовий нарис, портрети, події (за заг. ред. Д.М.Притики.) — Наук.- 
пошук. видання. — К. Видавничий дім «Ін Юре», 2001.

На той час комерційні суди одержали широке поширення в Італії, 

Франції, Австрії, а також в деяких частинах Німеччини. Вони були покли-

кані вирішувати справи, що виникли з торгових правовідносин, неза-

лежно від того, до якого стану (торгового чи іншого) належать учасники 

цих правовідносин.

На початку 70-х років XIX ст. на території Російської імперії функціо-

нувало 9 комерційних судів, які були скасовані у зв’язку з введенням 

у прибалтійських губерніях судових статутів 1864 року3. 

Поява таких судів в Росії, і, відповідно на території України була 

викликана соціально-економічними процесами, що були пов’язані з роз-

падом феодальних відносин і визріванням капіталістичних відносин, які, 

зокрема, відображались у здійсненні зовнішньої та внутрішньої торгівлі.

Одночасно, виникнення комерційних судів було тісно пов’язане з пев-

ними економічними чинниками, а також з географічним положенням 

відповідних територій.

Організація і діяльність комерційних судів на території України фак-

тично регулювалась конкретними статутами цих судів. В загальному ж, 

щоб уникнути ускладнень з розглядом торгових справ, у багатьох містах 

були створені комерційні суди. 

Тому, узагальнивши практику вирішення торгових спорів, зважаючи 

на численні звернення купців та інших представників торгового класу 

було видано Указ для сприяння успішному вирішенню спорів про ство-

рення комерційних судів по всій території Росії. Одночасно з цим Указом 

було затверджено Статут судочинства в комерційних судах, який складався 

з 15 глав (підсудність спорів, виклик та явка до суду, розгляд спору через 

посередників; про загальні докази по справі, про відвід судді та членів суду, 

порядок слухання сторін; про письмові докази та ін.). Даний документ 

якнайдетальніше регламентував як організацію комерційних судів, їхню 

3  Притика Д.М. Арбітражні суди в Україні. Історія, сьогодні, перспективи розвитку// Право України. — 2001.
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компетенцію, так і процедуру розгляду справ. Для судочинства на основі 

цих документів були характерні надзвичайна складність і заплутаність 

процесуальних вимог, справи нерідко перебували на розгляді по порядку в 

різних судах, час від часу повертаючись до суду, який вже розглядав ту чи 

іншу справу. У складі таких судів був уже наявний інститут присяжних, 

які були прототипом осіб, які виконували роль адвокатів.

Розвиток комерційних судів в Росії зазнав певних змін після прове-

дення судової реформи разом з прийняттям статутів карного, цивільного 

судочинства. Проте такі зміни відбулися лише в судочинстві - спори роз-

глядалися не тільки на підставі Статуту торгового судочинства, а і у відпо-

відності зі «Статутом Цивільного судочинства» від 20 листопада 1864 року4. 

По суті ж діяльність і організація комерційних судів не була змінена і 

вони проіснували в такому вигляді до 1917 року. Необхідність їх існування 

обумовлювалась складною і водночас специфічною галуззю права — тор-

говим правом, що припускало широке використання у цій сфері торго-

вих звичаїв, знавцями яких були фактично купці, чим і пояснювалась їх 

обов’язкова участь у комерційних судах на правах членів суду поряд із 

суддями-юристами, призначуваними урядом.

В 90-х роках XIX століття у зв’язку з діяльністю комісій із перегляду 

законоположень про судову систему Російської імперії справи торгового 

характеру було передано до відання загальних судових установ, що викли-

кало хвилю полеміки між противниками та прихильниками комерцій-

них судів. Як наслідки цього на початок XX століття комерційні суди збе-

реглись лише в Санкт-Петербурзі, Москві, Одесі.

Тогочасний комерційний суд характеризувався змагальністю (справи 

порушувались з ініціативи особи), збирання доказів покладалось на пози-

вача; рішення суду базувалося тільки на даних і доказах, поданих сто-

4 Історія держави і права України. Академічний курс. : 2 т. (за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. — том 1. кол. 
авторів: В.Д Гончаренко, А.Й. Рогожин. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000.

ронами в процесі розгляду справи; судове засідання в основному велося 

усно з пред’явленням письмових доказів. Доказами визнавались письмові 

акти і документи (торгові книги, рахунки та ін.), допускались як докази 

показання свідків. Найважливішим, беззаперечним доказом вважалося 

власне визнання позовника. Рішення комерційного суду постановлялось 

у присутності сторін, оголошувалось їм особисто, або надсилалось сторо-

нам у відповідному порядку.

В дореволюційній Росії, як і Лівобережній Україні, також існували 

арбітражні комісії, або, як їх називали, біржові суди. У 1901 році Кабінет 

Міністрів Росії надав право заснування цих судових органів, якщо того 

бажали біржі, міністру фінансів.

Існування судових установ, що розглядали господарські спори до XX 

століття фактично відображається існуванням комерційних судів, які в 

основному, розглядали торгові спори між відповідними станами суспіль-

ства. Діяльність комерційних судів була досить детально врегульована 

відповідними нормативними актами, хоча і була дискусійною щодо її 

доцільності особливістю судочинства в комерційних судах було праг-

нення до швидкого розгляду справ.

2. Правове регулювання становлення та діяльності органів 
господарської юрисдикції в Україні в 1917-1921 рр.

За умови революційних переворотів, що відбувалися на території Росії, 

українська державність стала на шлях відродження. Створення такого дер-

жавного утворення, як Центральна Рада, дало можливість початку націо-

нально-демократичної революції в Україні і до створення української дер-

жави. Чималу роль в цьому процесі відігравало прийняття Центральною 

Радою чотирьох Універсалів, якими було створено Українську Народну 

Республіку і в 1918 року проголошено її вільною і суверенною державою, 
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визначивши її як парламентську республіку. Проте ці документи носили 

дещо декларативний характер в силу тогочасної військової обстановки 

на території України. Центральна Рада зазнала поразки, коли до влади 

прийшов гетьман П. Скоропадський, створивши Українську Гетьманську 

державу, яка також проіснувала недовго і згодом була переформована в 

Українську Народну Республіку на чолі з Директорією.

1 грудня 1918 року, тобто до офіційного приходу до влади, Директорія 

ухвалила: «Суд на території Української Народної Республіки твориться 

іменем УНР». Наприкінці грудня 1918 року Директорія повідомила про 

свій намір скасувати Державний Сенат, заснований гетьманом П. Скоро-

падським.

2 січня 1919 року Директорія затвердила закон про відновлення діяль-

ності Генерального Суду але з назвою «Найвищий Суд» (або Народниць-

кий суд УНР). Згодом були відновлені апеляційні суди, засновані Цент-

ральною Радою.

Формально Директорія поновила судові установи, що існували в Росій-

ській імперії. Тобто, в основу судової системи «другої» УНР було покладено 

принципи судоустрою дореволюційної Росії, дещо модифіковані Цент-

ральною Радою і гетьманом. Але складна геополітична ситуація, в якій 

опинилася Україна, і передусім необхідність вести воєнні дії проти біль-

шовиків, зумовлювали суттєві аномалії в судовому устрої УНР. На прак-

тиці існувала і діяла надзвичайна судова система, яка була далека від 

принципів, законодавчо проголошених Директорією5.

Спочатку основними судовими установами УНР стали військово-

польові суди, які за своїм станом були надзвичайними судовими орга-

нами. Вони почали формуватися через тиждень після створення самої 

Директорії, коли влада в Україні формально належала гетьману.

5 Землянська В. Діяльність надзвичайних військових суді в у добу Директорії // Право України. — 2000. 
—  № 10.

Внаслідок того, що до цього часу були збережені інститути дореволю-

ційної російської судової влади, в період Директорії фактично продовжу-

вали діяти комерційні суди на основі відповідних постанов.

Проблемам судоустрою значна увага приділялась і Західноукраїн-

ською Народною Республікою. 21 листопада Українська Національна Рада 

прийняла закон «Про тимчасову організацію судів і судової влади». Тим-

часово судові функції в ЗУНР продовжували виконувати суди колишньої 

Австро-Угорської імперії під керівництвом Державного секретарства 

юстиції ЗУНР. Всі колишні судді, які не скомпрометували себе антинарод-

ною, антиукраїнською діяльністю і склали присягу чесно служити ЗУНР, 

залишалися служити на своїх посадах. Незабаром секретарство юстиції 

ЗУНР розгорнуло активну діяльність з перебудови судової системи. Було 

видано розпорядження про утворення на території ЗУНР 12 судових окру-

гів і 130 судових повітів. Точно визначивши національний склад насе-

лення, секретарство юстиції розпорядилося провести вибори суддів за 

певною квотою.

В цих умовах існували комерційні суди, а тимчасові судові функції 

продовжували здійснювати суди колишньої Австро-Угорської монархії 

під керівництвом держсекретаря юстиції.

Всеукраїнський з’їзд Рад прийняв у 1917 році резолюції «Про організа-

цію влади на Україні» та «Про самовизначення України». Цим документом 

було започатковано радянську модель,  — створювалась Українська радян-

ська держава у вигляді республіки Рад робітничих, солдатських і селян-

ських депутатів. Створення судових органів почалося з ліквідації судових 

органів попередніх урядів.

Декретом про суд № 1 Радянська влада ліквідувала всі без винятку 

судові установи.

Діалектика розвитку владних органів радянської держави привела до 

зміни юрисдикціиних форм вирішення господарських спорів. У період 
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військової інтервенції та громадянської війни керування господарством 

здійснювалося військово-адміністративними методами, було суворо 

цент ралізованим і зосереджувалося у головкомах, що вели облік усіх 

наявних ресурсів і розподіляли сировину, матеріали і готову продукцію 

за нарядами. Підприємства ж, не маючи господарської самостійності, не 

тільки не укладали господарські договори, а навіть не здійснювали гро-

шові розрахунки між собою. Спори, що виникали між ними, вирішува-

лися головкомами, що керували їхньою роботою. Вже згодом, після закін-

чення громадянської війни і переходу до нової економічної політики 

умови діяльності господарських організацій докорінно змінилися6.

В умовах громадянської війни і військового комунізму потреби в таких 

органах не було, оскільки між державними підприємствами і організаці-

ями не існувало товарно-грошових відносин. Всі питання, в тому числі 

спірні, вирішувалися в централізованому адміністративному порядку. 

Ліквідувавши всі комерційні суди (як органи, що розглядали певні 

категорії справ) Радянська влада натомість не створила жодного альтер-

нативного органу. Це було наслідком здійснення надмірної централізації 

управління народним господарством і впровадженням командно-адмі-

ністративних методів керівництва економікою України, припиненням 

розвитку ринкової економіки, розвитку різного роду підприємництва і 

формування приватного сектору економіки.

3. Законодавче оформлення державно-арбітражного розгляду 
господарських спорів в Україні при радянській владі

Правові норми, що регулюють порядок вирішення господарських 

спорів, відображають розвиток народного господарства на відповідній 

території.

6  Суд і судочинство на Українських землях у ХІV-ХVІ ст. За заг. редакцією П. Музиченка. — Одеса: Астро-
принт, 2000.

 За часів радянської України таким актом, зокрема, був Декрет про суд 

№ 2, який заборонив можливість провадження справ у суді між казен-

ними підприємствами. Такий акт негативного характеру не супроводжу-

вався будь-якою позитивною нормою стосовно порядку вирішення спорів 

між соціалістичними організаціями, тому що в період іноземної воєнної 

інтервенції (1918-1920 рр.) і громадянської війни все народне господарство 

фактично прийшлось перелаштовувати на військовий лад. Управління 

господарством було суворо централізованим, зосереджене в головкомах, 

сировина розподілялась в плановому порядку, так як і готова продукція, 

договори не укладались, ніяких грошових розрахунків не велось. В цих 

умовах не було підґрунтя для спорів між державними підприємствами 

і організаціями, а якщо виникали будь-які розбіжності, то вони вирішува-

лися в порядку підлеглості7.

В наступні роки іде боротьба за відновлення народного господарства.

В 1921 році за рішенням десятого з’їзду РКП почала здійснюватись нова 

економічна політика, яка означала використання в інтересах побудови 

соціалізму товарного виробництва, товарно-грошових відносин і еконо-

мічних методів управління господарством за допомогою госпрозрахунку 

і матеріального стимулювання.

 В цих умовах між соціалістичними підприємствами, установами, 

організаціями виникли господарські спори. Це фактично було наслідком 

початку НЕПу, суть якого полягала, насамперед, у відмові від адміністра-

тивних і переході до економічних методів управління економікою. Для 

забезпечення успішного проведення цієї політики були також вжиті зако-

нодавчі заходи щодо наділення державних підприємств господарсько-

оперативною самостійністю8.

7  Арбітражні суди в Україні: Історико-правовий нарис, портрети, події (за заг. ред. Д.М.Притики.) — Наук. — 
пошук. видання. — К. Видавничий дім «Ін Юре», 2001. 
8  Притика Д.М. Арбітражні суди в Україні. Історія, сьогодні, перспективи розвитку// Право України. — 2001.
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Тому 21 вересня 1922 року ЦВК РСФСР затвердило положення про 

порядок вирішення майнових спорів міждержавними підприємствами 

і організаціями і закладами, згідно з яким було створено Вищу арбітражну 

комісію при Раді праці і оборони, арбітражні комісії при обласних еконо-

мічних радах, а згодом при губернських нарадах. До цього було створено 

Арбітражну комісію при Вищій Раді Народного господарства і арбітражні 

комісії при його місцевих органах (профбюро, губнаргоспи) від 3 квітня 

1922 року цим комісіям підлягали спори тільки між підприємствами 

і організаціями, підпорядкованими Вищій Раді Народного господарства 

і його місцевим органам. 

21 листопада 1922 року Рад нарком УСРР затвердив «Положення про 

порядок вирішення майнових спорів міждержавними підприємствами 

і установами», метою прийняття якого було створення, в першу чергу, 

спеціальних органів, якими б вирішувалися відповідні спори. Такими 

органами стали відповідні арбітражні комісії. Насамперед, це була арбіт-

ражна комісія при Українській Економічній Раді. Також на місцях це були 

арбітражні комісії при губернських економічних радах. Вищевказане 

положення містило норми, що визначали склад арбітражних комісій від-

повідного рівня, їх компетенцію, порядок розгляду і вирішенню спорів, 

порядок оскарження рішень комісій, інші процесуальні питання вирішу-

валися правилами Вищої арбітражної комісії при УЕН9.

Організація арбітражних комісій органів з відповідною компетенцією 

була завершена фактично до 1924 року. 27 серпня 1923 року була створена 

арбітражна комісія в РСФСР. В зв’язку зі створенням Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік (СРСР) була створена арбітражна комісія при 

Раді Праці і Оборони СРСР.

9 Історія держави і права України. Академічний курс. : 2 т. (за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. — том 1. кол. 
авторів: В.Д Гончаренко, А.Й. Рогожин. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000

В Україні Вища Арбітражна комісія при Вищій Раді Народного гос-

подарства була утворена постановою Ради Народних комісарів УСРР від 

3 січня 1924 року, основою діяльності якої було вирішення майнових спо-

рів між держпідприємствами, що підпорядковувались безпосередньо 

Вищій Раді Народного господарства УСРР.

Арбітражні комісії розглядали справи в складі трьох членів, за 

обов’язкової участі юриста і господарського керівного працівника. За 

характером діяльності арбітражні комісії нагадували суди. Провадження 

в них велося за правилами цивільно-процесуальних кодексів союзних 

республік, за деякими відхиленнями, що обумовлювалися особливос-

тями підвідомчих арбітражним комісіям справ. Рішення місцевих арбіт-

ражних комісій можна було оскаржити у Вищу арбітражну Комісію при 

Економічній Раді союзної республіки.

Наприкінці 20-х років XX століття СРСР взяв курс на інтенсивне згор-

тання НЕПу, формування індустріалізації, колективізацію сільського гос-

подарства.

В Українській Радянській Соціалістичній Республіці, як і у всьому 

Радянському Союзі почала створюватися сувора централізована командно-

адміністративна система управління народним господарством, яка базу-

валася на засадах директивного планування. В цих умовах відбувалися 

зміни у всіх ланках державного апарату. Торкнулися ці зміни і системи 

органів щодо розгляду і вирішення господарських спорів.

На початку 30-х років відомчі арбітражні комісії скасовуються з пере-

дачею справ на розгляд міжвідомчих арбітражних комісій. Проте, против-

ники арбітражних комісій почали добиватись скасування і арбітражних 

комісій взагалі.

Як наслідок, ЦВК і РНК СРСР від 4 березня 1931 року своєю постановою 

ліквідували міжвідомчі арбітражні комісії, з передачею їх справ судам.
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Проте, помилковість такого кроку була очевидною і була викрита 
буквально на протязі двох тижнів. Комісії фактично навіть не встигли 
передати справи судам, коли радянська влада робить різкий поворот — 
20 березня 1931 року в Декреті РНК СРСР «Про зміну в системі кредиту-
вання, зміцнення кредитної роботи і забезпечення господарського роз-
рахунку у всіх господарських органах» було встановлено, що спори між 
господарськими органами, пов’язані з майновою відповідальністю їх друг 
перед другом, вирішуються органами державного арбітражу. 

3 травня 1931 року ЦВК і РНК СРСР затвердили Положення про Держав-
ний арбітраж. У ньому підкреслювалося, що державний арбітраж заснову-
ється для вирішення майнових спорів між організаціями, що забезпечує 
зміцнення договірної і планової дисципліни та господарського розрахунку.

В зв’язку з прийняттям постанови ЦВК і РНК України «Про державний 
арбітраж УРСР» від 5 червня 1931 року та на підставі вищевказаного Поло-
ження в УРСР був утворений Держарбітраж при Раді Народних Комісарів 
УРСР та міжрайонні органи Державного арбітражу в містах Харкові, Києві, 
Одесі, Дніпропетровську та Донецьку.

Положення про державний арбітраж на Україні було затверджене 
постановою РНК УРСР від 30 травня 1945 року ним вносились зміни в сис-
тему державного арбітражу України, передбачалось, що вони діють при 
Раді Міністрів УРСР і при виконкомах обласних рад депутатів трудящих.

В такому вигляді органи державного арбітражу проіснували з незна-
чними змінами в деякі періоди. 

Постановою Ради Міністрів СРСР від 15 березня 1953 року Держарбіт-
ражі були передані до відання Міністерства Юстиції СРСР і його органів 
на місцях. Однак, не потрібно було багато часу, щоб пересвідчитись в 
помилковості такого кроку. 

Постановою Ради Міністрів СРСР від 10 червня 1954 року Держарбіт-
ражі знов стали підлеглими безпосередньо виконавчо-розпорядчим орга-
нам державної влади.

Прийняття в травні 1957 року Закону «Про подальше удосконалення 

організації управління промисловістю і будівництвом» верховною радою 

УРСР зумовило необхідність істотних змін в організації і діяльності 

судово-арбітражних органів.

В 1959 році Рада Міністрів СРСР в Постанові «Про поліпшення роботи 

державного арбітражу» визначає, що діяльність вказаних органів не відпо-

відає розвитку народного господарства в нових умовах, запропонувавши 

ряд негайних заходів щодо перебудови і поліпшення роботи арбітражу. 

Тут мається на увазі те, що вказані органи арбітражу повинні активно 

впливати на поліпшення роботи соціалістичних господарських організа-

цій, на виконання планових завдань, на зміцнення госпрозрахунку, запо-

біганню необґрунтованих господарських спорів.

Рада міністрів СРСР неодноразово зверталася до питання роботи арбіт-

ражу. Так, 7 серпня 1970 року було прийнято постанову «Про підвищення 

ролі органів державного арбітражу, арбітражів міністерств і відомств в 

народному господарстві», а також постанова «Про покращення право-

вої роботи в народному господарстві». В цих постановах відмічалося, що 

в міністерствах, установах, організаціях стали ширше застосовуватись 

правові засоби при втіленні нової системи планування і економічного 

стимулювання, проте все ж існують певні недоліки, в тому числі і те, що 

органи арбітражу не в повній мірі використовують майнові санкції і другі 

міри для випливу на підприємства і організації, що не виконують завдань 

і обов’язків10.

Надзвичайно велике значення також має постанова Ради Міністрів 

СРСР «Про подальше вдосконалення організації діяльності органів дер-

жавного арбітражу», а також відповідна її редакція Положення про Дер-

жавний арбітраж при Раді Міністрів СРСР.

10  Притика Д.М. Арбітражні суди в Україні. Історія, сьогодні, перспективи розвитку// Право України. — 
2001.
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Метою вказаних нормативних актів була необхідність підвищення 

ролі органів державного арбітражу в забезпеченні правильного і єдиного 

застосування законодавства при вирішенні господарських спорів, поси-

ленні впливу цих органів на установи, заклади, організації щодо дотри-

мання державної дисципліни, виконання планових завдань і договірних 

зобов’язань, а також підвищення рівня керівництва органами державного 

арбітражу, чіткого дотримання законності в їх діяльності.

Таким чином, державні арбітражі автономних республік, областей, 

міст знаходяться при виконкомах відповідних Рад народних депутатів, а 

в оперативній роботі підпорядковуються вищестоящим арбітражам.

Державний арбітраж УРСР при Раді Міністрів УРСР підпорядковувався 

в оперативній діяльності державному арбітражу СРСР. Лінія розподілу 

керівної діяльності органів Радянської влади, з однієї сторони і вищесто-

ящих арбітражів — з другої, досить чітко помітна з даної постанови Ради 

Міністрів СРСР, наступного законодавства11.

Послідуюча законодавча діяльність в сфері забезпечення організація 

судово-арбітражних органів була зумовлена прийняттям конституції 

СРСР і, відповідно, прийняття Конституцій союзними республіками. Нові 

нормативні акти не були прийняті в розрив від попередніх, всесторонньо 

враховувався накопичений досвід їх застосування.

В Конституції УРСР 1977 року зазначалось, що вирішення господар-

ських спорів між підприємствами, установами організаціями здійсню-

ється органами державного арбітражу в межах їх компетенції. Це означало 

визнання органів, що розглядають господарські спори, конституційними 

органами.

Крім того, Верховною Радою Української РСР 30 листопада 1979 року 

було прийнято Закон «Про Державний арбітраж у СРСР». Але навіть у від-

11 Притика Д.М. Арбітражні суди в Україні. Історія, сьогодні, перспективи розвитку // Право України. — 
2001.

повідному Законі СРСР Державний арбітраж не визнавався судовим орга-

ном. Такий статус арбітражу не надавав йому необхідних гарантій неза-

лежності та не міг задовольнити потреб ринкового механізму, що заро-

джувався в Україні.

4. Місце і роль господарських судів 
у сучасній судовій системі України

З прийняттям 16 липня 1990 року Верховною Радою Української РСР 

Декларації про державний суверенітет України, економічні перетворення, 

формування ринкової економіки вимагали кардинального реформування 

органів арбітражу. Для вирішення конфліктів між господарюючими 

суб’єктами потрібен був орган, незалежний від законодавчої та виконав-

чої влади. Виникла потреба у створенні незалежної судової системи, спе-

ціально пристосованої до розгляду господарських спорів. 

Як наслідок, 4 червня 1991 року Верховна Рада України  ухвалила Закон 

України « Про арбітражний суд». Цей Закон вперше від часів революції 

започаткував здійснення правосуддя у господарських справах судовим 

органом. З прийняттям цього законодавчого акту починається новий 

сучасний період діяльності та розвитку системи арбітражних судів Укра-

їни. Саме цей день став днем відліку історії господарських судів України. 

06 листопада 1991 року Верховною Радою України було прийнято 

Арбітражний процесуальний кодекс України, який визначив проце-

дуру захисту охоронюваних прав та законних інтересів господарюючих 

суб’єктів.

Таким чином, вперше в історії України ХХ століття була сформована 

самостійна система арбітражних судів республіки та закріплено здій-

снення правосуддя у господарських справах спеціалізованими судовими 

органами на законодавчому рівні.
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28 квітня 1992 року Верховною Радою України було прийнято «Концеп-
цію судово-правової реформи в Україні», яка відіграла позитивну роль як 
у визначенні основних напрямів реформування судів, так і у визначенні 
кола проблем, що є супутніми, і без вирішення яких неможливе станов-
лення судової влади, як самостійної гілки державної влади.

Важливим етапом в українському державотворенні й законотворчості, 
у розвитку українського суспільства і держави стало прийняття 28 червня 
1996 року нової Конституції України. Ця Конституція створила фундамен-
тальну правову базу, покликану забезпечити подальший розвиток судово-
правової реформи в Україні.

Відповідно до ст.125 Конституції України система судів загальної 
юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціа-
лізації. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції 
є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих 
судів є відповідні вищі суди. Відповідно до закону діють апеляційні та міс-
цеві суди. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається. 

Після прийняття Конституції України 1996 року було здійснено низку 
заходів щодо вдосконалення організацї та діяльності арбітражних судів.

Зокрема, за Законом України від 21 червня 2001 року « Про внесення 
змін до Закону України «Про арбітражний суд» слово «арбітражний» було 
замінено словом «господарський». Таким чином, правосуддя у господар-
ських відносинах почали здійснювати господарські суди. У зв’язку зі 
змінами в господарському судоустрої, 21 червня 2001 року були внесені 
зміни і до Арбітражного процесуального кодексу України.

Важливим кроком на шляху реформування судової системи України 
стало прийняття 07 лютого 2002 року Закону України «Про судоустрій 
України», який умовно завершив перший етап судової реформи. 

З моменту введення в дію Закону України «Про судоустрій України» 
організація і діяльність органів господарської юрисдикції України всту-

пили в новий етап свого розвитку. 

Черговим етапом реформування судової системи України стало при-

йняття 07 липня 2010 року Закону України «Про судоустрій і статус суд-

дів», який відобразив прагнення законодавця визначити основні правила 

діяльності судової гілки влади.

Суд є основою держави, саме він покликаний захищати Конституцію 

і ті цінності, які в ній задекларовано. Саме він урівноважує суспільство.

5. Вищий господарський суд України

Господарські суди є спеціалізованими судами в системі судів загаль-

ної юрисдикції і становлять єдину триланкову систему спеціалізованих 

судів, яку складають: Вищий господарський суд України, апеляційні гос-

подарські суди та місцеві господарські суди.

Відповідно до Закону України «Про арбітражний суд» від 04 червня 

1991 року органи державного арбітражу УРСР було реорганізовано в систеу 

арбітражних судів України. 

Очолив новостворену систему арбітражних судів Вищий арбітраж-

ний суд України, який було проголошено найвищим судовим органом у 

вирішенні господарських спорів і здійсненні нагляду щодо рішень, ухвал, 

постанов арбітражних судів України та контролю за їх діяльністю.

Головою Вищого арбітражного суду України у 1991 році було обрано 

Притику Дмитра Микитовича, а після прийняття Закону України від 

21 червня 2001 року «Про внесення змін до Закону України « Про арбіт-

ражний суд» Притику Д.М. було обрано Головою Вищого господарського 

суду України. Він виконував свої обов’язки до виходу у відставку в 2007 

році.

З 2007 року Головою Вищого господарського суду України було обрано 

Демченка Сергія Федоровича, який виконував свої обов’язки до 

виходу у відставку в 2010 році. 
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З 2010 року Головою Вищого господарського суду України було обрано 

Татькова Віктора Івановича.

Відповідно до ст. 125 Конституції України та ст. 31 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» вищими судовими органами спеціалізованих 

судів є відповідні вищі спеціалізовані суди. Вищим судовим органом в сис-

темі господарських судів є Вищий господарський суд України.

Чинним законодавством Вищий господарський суд України наді-

лений повноваженнями з перегляду за касаційною скаргою (поданням) 

рішень та ухвал місцевого господарського суду, а також постанов та ухвал 

апеляційного господарського суду.

Крім того, Вищий господарський суд України веде та аналізує судову 

статистику, вивчає й узагальнює судову практику, надає методичну допо-

могу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Консти-

туції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення та 

аналізу судової статистики, надає спеціалізованим судамнижчого рівня 

рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо 

вирішення справ відповідної судової юрисдикції, здійснює інші повнова-

ження передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Для вирішення загальних питань діяльності господарських судів та 

забезпечення однакового застосування законодавства господарськими 

судами у Вищому господарському суді України діє Пленум Вищого гос-

подарського суду України у складі всіх суддів Вищого господарського 

суду України.

При Вищому господарському суді України діє науково-консуль-

тативна рада, яка створена для опрацювання питань, пов’язаних 

з роз’ясненням законодавства, а також для надання висновків щодо 

проек тів законів та інших нормативно правових актів та інших питань, 

пов’язаних з необхідністю наукового забезпечення діяльності вищого 

спеціалізованого суду.

Нинішній склад Вищого господарського суду України — це згуртова-

ний колектив висококваліфікованих досвідчених фахівців.

У складі Вищого господарського суду України працює 89 суддів, із 

них — 9 кандидатів та 1 доктор юридичних наук. 25 суддів мають вищий 

кваліфікаційний клас судді.

У відповідності до ст. 37 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

Вищий господарський суд України має офіційний друкований орган 

«Вісник господарського судочинства». 

У «Віснику господарського судочинства» вміщуються законодавчі та 

нормативні акти з питань, пов’язаних з господарським судочинством 

та регулюванням господарських відносин; постанови Пленуму, інфор-

маційні та оглядові листи Вищого господарського суду України; нау-

ково-реферативні огляди та узагальнення судової практики; науково-

практичні коментарі рішень та постанов господарських судів України. 

Видання містить «Сторінку вченого», у якій друкуються наукові статті, 

огляди законодавства, судоустрою та судочинства, організації діяльності 

господарського суду в Україні.

Головний редактор «Вісника господарського судочинства» — кандидат 

юридичних наук, заслужений юрист України, заступник Голови Вищого 

господарського суду України Осетинський Анатолій Йосипович.

Крім того, «Вісник господарського судочинства» включений до Пере-

ліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук в галузі юридичних наук.

Багаторічна плідна діяльність Вищого господарського суду України та 

його працівників неодноразово відзначалася найвищими органами дер-

жавної влади. Велика кількість співробітників була відзначена держав-

ними нагородами та іншими відзнаками. Варто зазначити що понад 30-ти 

працюючим суддям за особистий внесок у зміцнення законності у сфері 
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господарських відносин та високий професіоналізм присвоєно звання 

«Заслужений юрист України».

Діяльність системи господарських судів на чолі з Вищим господар-

ським судом України є індикатором усіх державних перетворень та відо-

бражає розвиток економічного та суспільного життя України.

КЕРІВНИЦТВО ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ 

ТАТЬКОВ Віктор Іванович
Голова Вищого господарського суду Украї  ни. Заслужений юрист України. 

Кандидат юридичних наук. Член спілки юристів України. Член вченої ради 
Академії суддів України.
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ПРИТИКА Дмитро Микитович                               
Голова Вищого господарського суду 

України(1991–2007 рр.). Заслужений 
юрист України. Кандидат юридичних 
наук. Член — кореспондент Академії 
правових наук України. Член всесвіт-
ньої Академії Юристів. Народний Посол 
України.

ДЕМЧЕНКО Сергій Федорович                                    
Голова Вищого господарського суду 

Украї ни (2007–2010 рр.). Заслужений 
юрист України. Кандидат юридичних 
наук. 

ОСЕТИНСЬКИЙ Анатолій Йосипович                                   
Заступник голови Вищого господарського суду України. 

Заслужений юрист України.   Кандидат юридичних наук.
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МОСКАЛЕНКО Віктор Семенович                                  
Заступник голови Вищого господарсь кого суду України. 
Заслужений юрист України. 

ШУЛЬГА   Олександр Федорович                                
Заступник голови Вищого господарсь кого суду України. Заслужений юрист 

України. 

Згідно Постанови Верховної Ради України “Про звільнення суддів” 
від 21 квітня 2011 року № 3289-VІ звільнений із посади судді у зв’язку з 
поданням заяви про відставку.
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6. Рада суддів господарських судів України

У відповідності до статті 113 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє 

суддівське самоврядування — самостійне колективне вирішення зазна-

чених питань суддями. Суддівське самоврядування є однією з гарантій 

забезпечення самостійності судів і незалежності суддів. Діяльність орга-

нів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних орга-

нізаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів 

і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від 

втручання в їх діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у 

Нинішній склад  Ради суддів господарських судів України
Перший ряд (стоять зліва направо): Тимошенко О. М. — суддя Рівненського апеляційного господарського суду, Погребняк В. 

Я. — суддя Харківського апеляційного господарського суду, Мирутенко О. Л. — суддя Львівського апеляційного господарського 
суду,  Картере В. І. — суддя Одеського апеляційного господарського суду,  Хрипун О. О. — суддя господарського суду міста 

Києва,  Попов О. В. — суддя господарського суду Донецької області;
Другий ряд (зліва направо): Оленич Т. Г. — суддя господарського суду Чернігівської області, 

Мирошниченко С. В. — суддя, заступник голови Ради суддів господарських судів України, 
Удовиченко О. С. — суддя, голова Ради суддів господарських судів України, 

Шевчук С. Р. — суддя, секретар Ради суддів господарських судів України. 

системі судів. До питань внутрішньої діяльності судів належать питання 
організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний 
захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не 
пов’язані із здійсненням правосуддя. 

Рада суддів господарських судів України є виборним колегіальним 
органом суддівського самоврядування, утвореним для вирішення питань 
внутрішньої діяльності судів, який представляє інтереси всієї спільноти 
суддів господарських судів у період між конференціями суддів господар-
ських судів України і є її виконавчим органом. Рада підзвітна конференції 
суддів господарських судів України.

До ради суддів господарських судів України входить 11 суддів, обраних 

конференціями суддів. 

7. Історичний нарис  
про господарське судочинство 

 в Рівненській області

Перші відомості про державний арбітраж на Рівненщині відноситься 

до березня 1944 року, коли на заході країни ще точилися бої з фашист-

ськими загарбниками. Так, 8 березня 1944 року державною штатною 

комісією при Раді народних комісарів СРСР затверджений штатний роз-

пис державного арбітражу при виконавчому комітеті Рівненської облас-

ної Ради депутатів трудящих кількістю 6 осіб: головного арбітра, арбітра, 

юрисконсульта, секретаря, друкарки та прибиральниці. Головним арбі-

тром був призначений Ясинецький Микола Семенович.

У січні 1946 року постановою виконкому Ровенської обласної Ради 

депутатів трудящих відновлено діяльність держарбітражу при облвикон-

комі та його головою знову призначено Ясинецького М.С.

На початку 1948 року виконком Ровенської обласної Ради депутатів 

трудящих розглянув роботу держарбітражу за 1946-1947 роки. У постанові 
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з цього питання вказувалося на збільшення кількості справ у 1947 році 

порівняно з 1946 роком майже наполовину. Так, у 1946 році надійшла 251 

заява і було розглянуто 242 справи, тоді як у 1947 році розглянуто вже 402 

справи за надходження 406 заяв. Голова держарбітражу Ясинецький М.С 

мав обов’язок покращити підготовку справ до їх розв’язання та поліп-

шити роботу серед господарських організацій та установ щодо усунення 

недоліків у фінансовій та господарській діяльності.

В обласному архіві Рівненської області збереглося три постанови 1947 

року про розгляд виконкомом Ровенської обласної Ради депутатів трудя-

щих скарг на постанови головарбітра, у кожній з яких зазначалось , що 

«скарга не заслуговує на увагу», і постанови головного арбітра затверджу-

вались. Ці справи носили майновий характер.

Інша згадка про Ровенський обласний арбітраж стосується 1966 року. 

Головним арбітром Ровенського обласного державного арбітражу в січні 

1966 року був призначений Панга Михайло Семенович (1925-2002 рр.), 

який обіймав цю посаду до виходу на пенсію у 1985 році. Панга М.С. брав 

участь у Великій Вітчизняній війні. У 1972 році Указом Президії Верховної 

Ради України Панзі  М.С присвоєно почесне звання «Заслужений юрист 

України». Він нагороджений орденом Вітчизняної війни І ступеня, орде-

ном Богдана Хмельницького та 21 медаллю Союзу РСР та України.

За даними архівних матеріалів, у 1975 році на розгляд держарбітражу 

при Ровенському облвиконкомі надійшло 1826 справ, вирішено 1763 

справи, з яких 1531 майнового характеру, а 213 — переддоговірні спори. 

Порівняно з 1974 роком відзначалось загальне скорочення на 7,3% спорів, 

переданих на розгляд держарбітражу. Цьому сприяла аналітична та про-

філактична робота, що систематично проводилась держарбітражем, та 

новий порядок пред’явлення та розгляду претензій. Працівники держар-

бітражу регулярно виступали на підприємствах і в організаціях м. Рівне 

та області з лекціями та доповідями.

Конституцією СРСР 1977 року арбітраж визнано конституційним орга-
ном, що значно сприяло підвищенню його статусу як державного органу з 
вирішення господарських спорів.

У 1985 році головним державним арбітром держарбітражу при Ровен-
ському облвиконкомі призначено Похильчука Андрія Андрійовича.

4 червня 1991 року Верховною Радою УРСР прийнято Закон «Про арбіт-
ражний суд», що визначав завдання, порядок, принципи організації 
і діяльності нової ланки судової системи — арбітражного суду. 

Відповідно до Закону Української РСР «Про арбітражний суд» та Поста-
нови Верховної Ради Української РСР « Про порядок введення в дію Закону 
Української РСР «Про арбітражний суд»» держарбітраж при Ровенському 
облвиконкомі реорганізовано в арбітражний суд Рівненської області. 
Постановою Верховної Ради України «Про призначення голів арбітраж-
них судів Кримської АРСР, областей та міста Києва» головного державного 
арбітра Похильчука Андрія Андрійовича призначено головою арбітраж-
ного суду Рівненської області. Він виконував свої обов’язки до виходу 
у відставку в 2000 року Похильчук А.А нагороджений знаком «Почесний 
працівник арбітражного суду України», йому присвоєно почесне звання 
«Заслужений юрист України».

З серпня 2000 року арбітражний суд Рівненської області очолював 
голова суду Демянчук Юрій Григорович. 

На підставі Закону України від 21 червня 2001 року « Про внесення змін 
до Закону України « Про арбітражний суд» арбітражний суд Рівненської 
області реорганізовано у господарський суд Рівненської області.

З часу призначення на посаду голови господарського суду Рівненської 
області Демянчука  Ю.Г., здійснено цілий ряд заходів спрямованих на 
покращення умов роботи та підвищення ефективності діяльності госпо-
дарського суду.

Господарський суд Рівненської області перенесено з приміщення 
гуртожитку в місті Рівне вул. Відінська, 10, в якому суд займав 615 кв. м., в 
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окреме приміщення площею 714 кв. м. В отриманому приміщенні здійс-

нено сучасний капітальний ремонт, облаштовано зал судових засіданнь, 

кожен суддя отримав окремий кабінет, та робочі місця для помічників 

суддів, спеціалістів, працівників канцелярії та машбюро. Судді та поміч-

ники суддів забезпечені комп’ютерами та оргтехнікою, постійно здійс-

нювалось необхідне матеріально-технічне забезпечення діяльності суду. 

Суд облаштовано системами фіксації судового процесу технічними 

засобами (SRS-Femida, розробник ТОВ «Мікрофон»), що знаходяться в залах 

судових засідань. Всі зали судових засідань обладнано технічними засо-

бами для проведення фіксації (звукозапису) судового процесу. Комплекси 

звукозапису під’єднані до локальної мережі та до програми «Діловодство». 

Технічне обслуговування систем звукозапису здійснює державне під-

приємство «Інформаційні судові системи».

В зв’язку із збільшенням штату суддів, помічників, спеціалістів та 

ішних працівників, необхідністю дотримання вимог правосуддя щодо 

технічної фіксації судового процесу, облаштування судів окремими 

залами судових засідань, зазначене приміщення добудовано окремою 

адмінбудівлею, площею 945 кв. м., яке відповідає всім сучасним вимогам 

здійснення правосуддя. Впорядковано прилеглу до суду територію, вироб-

лено державний акт на земельну ділянку на якій розташований госпо-

дарський суд.

Зазначені будівлі облаштовані системою відеоспостереження, про-

пускною системою, стаціонарними металодетекторами, на території суду 

чергує підрозділ судової міліції “Грифон”.

З 2003 року суд розпочав добудову адмінприміщення для покращення 

умов роботи суду.

В 2010 році було завершено добудову адмінприміщення.

 

Відкриття та освячення

Закладення фундаменту добудови

Приміщення станом 
на сьогоднішній день
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КЕРІВНИКИ ГОСПОДАРСЬКОГО 
(АРБІТРАЖНОГО) СУДУ 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В МИНУЛОМУ

ПАНГА Михайло Семенович      

(1925–2002 рр.)
 головний арбітр Ровенського облас-

ного державного арбітражу 
 (1966–1985 рр.)

01 червня 1985 року звільнився за влас-
ним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію. 

Нагороджений орденом Вітчизняної 
війни, 2 ордена «За відвагу», медалі,
заслужений юрист України; орден Богдана 

Хмельницького (14.10.1999 року.).

ПОХИЛЬЧУК Андрій Андрійович                                  
суддя у відставці,
головний арбітр Ровенського облас-

ного державного арбітражу 
 (1985–2000 рр.)

1985–1992 рр. головний державний 
арбітр Держарбітражу при Ровенському 
облвиконкомі.

1992–2000 рр. — голова арбітражного 
суду Рівненської області. 

Відзначений:
Присвоєно почесне звання «Заслужений 

юрист України» (1999).
Знаком Вищого арбітражного суду України «Почесний працівник арбітраж-

ного суду України» (1992).
Медаллю « Ветеран праці» (1985).
Відомчою відзнакою Вищого господарського суду України «Ветеран госпо-

дарського суду» (2006).
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ДЕМЯНЧУК Юрій Григорович           

голова господарського суду Рівнен-
ської області (2000–2010рр.)

Рішенням Вищої ради юстиції від 
22 листопада 2010 року призначений голо-
вою Рівненського апеляційного господар-
ського суду.

8. Рівненський апеляційний господарський суд

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання мережі господарських судів України

витяг

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 106 Конституції України, 

статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Утворити Рівненський апеляційний господарський суд.

Визначити територіальну юрисдикцію апеляційних господарських судів згідно 

з додатком № 1.

Голові Рівненської обласної державної адміністрації вжити невідкладних захо-

дів щодо забезпечення Рівненського апеляційного господарського суду службовим при-

міщенням.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                                                          Віктор ЯНУКОВИЧ

12 серпня 2010 року

№ 811/2010
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ДОДАТОК № 1
до Указу Президента України 

від 12 серпня 2010 року № 811/2010

Територіальна юрисдикція 
апеляційних господарських судів України

Найменування апеляційного Територіальна юрисдикція
господарського суду апеляційного господарського суду

Рівненський апеляційний                                    Вінницька, Волинська,  
господарський  суд                                                          Житомирська, Рівненська,

                                                                                                Хмельницька  області
                                                                                                          

Минуло майже два десятиліття з моменту створення арбітражних 
судів. Весь цей період арбітражні, а з часом і господарські суди, діяли в 
умовах судової реформи, в умовах пошуку найоптимальнішого алгоритму 
функціонування судової влади. 

Створення Рівненського апеляційного господарського суду співпало в 
часі з прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус суддів», який 
відобразив прагнення законодавця визначити основні правила діяльності 
судової гілки влади, реформувати, оновити внутрішні механізми системи 
правосуддя, завершити черговий етап судової реформи.

Указом Президента України «Питання мережі господарських судів 
Украї ни» від 12 серпня 2010 року № 811/2010 проведено реорганізацію сис-
теми господарського судочинства, зокрема апеляційних округів, створено 
Рівненський апеляційний господарський суд, до юрисдикції якого віднесено 
Вінницьку, Волинську, Житомирську, Рівненську та Хмельницьку області.

Рівненський апеляційний господарський суд став одним з найбіль-
ших за територіальною юрисдикцією областей, що входять до апеляцій-
ного округу.

Свою діяльність Рівненський апеляційний господарський суд розпо-
чав 07.12.2010 року.

ДЕМЯНЧУК Юрій Григорович         
голова Рівненського апеляційного гос-

подарського суду

Народився 15 вересня 1963 року в смт. 

Млинів, Рівненської області. 

З 1984 по 1988 рр. навчався в Харківському 

юридичному інституті.

Після закінчення навчання працював на 

різних посадах в органах прокуратури. Свій 

трудовий шлях за фахом розпочав стажистом 

слідчого, слідчим прокуратури Гощанського 

району, Рівненської області. З вересня 1989 

року по травень 1992 року працював помічником, старшим помічником про-

курора Рівненського району Рівненської області. З червня 1992 року по гру-

день 1992 року був помічником прокурора Рівненської області . З грудня 1992 

року по листопад 1995 року працював прокурором відділу загального нагляду 

прокуратури Рівненської області. 

Указом Президента України «Про призначення суддів» № 825/95 від 11 

вересня 1995 року призначений суддею арбітражного суду Рівненської області. 

З листопада 1995 року по червень 1999 року — суддя господарського суду Рів-

ненської області. З червня 1999 року по  липень 2000 року — перший заступ-

ник голови господарського суду Рівненської області, суддя. З серпня 2000 року 

по листопад 2000 року — виконуючий обов’язки голови господарського суду 

Рівненської області, суддя. З листопада 2000 року — голова господарського 

суду Рівненської області, суддя. З жовтня 2010 працює суддею Рівненського 

апеляційного господарського суду.

Рішенням Вищої ради юстиції від 22 листопада 2010 року призначений 

головою Рівненського апеляційного господарського суду.
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Стаж роботи в галузі права становить 22 роки, на посаді судді понад 16 

років.

Має другий кваліфікаційний клас судді. 

Неодноразово обирався делегатом IV, V, VI, VII з’їздів суддів України.

За сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнуті результати у про-

фесійній діяльності Демянчука Ю.Г. нагороджено:

Подякою Вищого арбітражного суду України до 75-ї річниці утворення 

арбітражних судів України (1997).

Знаком «Почесний працівник арбітражного суду України» (1998). 

Почесною ювілейною грамотою Вищого арбітражного суду України (2001).

Присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» (2002)

Знаком «Почесний працівник господарського суду України» (2003). 

Ювілейним знаком «15 років господарським судам України» (2006).

Ювілейною відзнакою з нагоди 85-ї річниці утворення господарських судів 

України (2007).

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2008). 

Апеляційний суд складається з голови суду, двох заступників голови 

суду, суддів, апарату суду до складу якого входять три відділи: фінансово-

економічний відділ, відділ організаційно-кадрової роботи, відділ канце-

лярії, узагальнення судової практики та аналізу судової статистики.

Штатна чисельність Рівненського апеляційного господарського суду 

становить 130 осіб. Нині у суді працює 20 суддів та 52 працівників.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

у складі Рівненського апеляційного господарського суду утворено судові 

палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової 

юрисдикції. Судові палати очолюють секретарі судових палат, який при-

значені з числа суддів. 

Рішенням зборів суддів від 25 лютого 2011 року затверджено склад 

колегій, що входять до двох судових палат Рівненського апеляційного гос-

подарського суду із відповідною спеціалізацією: 

- Судова палата з розгляду справ про банкрутство, справ про визна-

ння недійсними актів, про захист прав на об’єкти інтелектуальної влас-

ності, справ у господарських спорах, які виникають з цивільно-правових 

від носин (Судова палата 1): судді Маціщук А.В. (секретар судової палати), 

Гулова А.Г., Петухов М.Г., Бригинець Л.М., Демидюк О.О., Щепанська Г.А., 

Гудак А.В., Сініцина Л.М., Олексюк Г.Є.
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Перший ряд (стоять зліва направо): 
Бригінець Л. М., Сініцина Л. М., 

Петухов М. Г., Гудак А. В., Щепанська Г. А.
Другий ряд (зліва направо):  

Олексюк Г. Є., Маціщук А. В., Демидюк О. О., Гулова А. Г. Перший ряд (стоять зліва направо): 
Огороднік К. М.,  Іоннікова І. А., Мельник О. В.,  Тимошенко О. М., Савченко Г. І.

Другий ряд (зліва направо):  Василишин А. Р., Юрчук М. І., Дужич С. П., 
Коломис В. В., Грязнов В. В.

- Судова палата з розгляду справ зі спорів, що виникають при укладенні, 

зміні, розірванні договорів і визнанні їх недійсними, про майнові спори, 

про визнання права власності та орендні зобов’язання, спори пов’язані 

з реалізацією корпоративних прав (Судова палата 2): судді Юрчук М.І., 

Дужич С.П., Іоннікова І.А., Коломис В.В., Мельник О.В., Огороднік К.М., 

Савченко Г.І. (секретар судової палати), Грязнов В.В., Тимошенко О.М.
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БРИГІНЕЦЬ Лариса Миколаївна
суддя Рівненського апеляційного гос-

подарського суду
Народилася 23 березня 1950 року в 

м. Сарни, Рівненської області. 
У 1976 році закінчила Чернігівський юри-

дичний технікум за спеціальністю «Правознав-
ство» та здобула кваліфікацію «Юрист».

У 1985 році закінчила Харківський юри-
дичний інститут імені Ф. Е. Дзержинського. 

З квітня 1993 року працювала у арбітраж-
ному суді Рівненської області на посаді кон-
сультанта арбітражного суду області. 

З жовтня 1995 року призначено суддею 
арбітражного суду Рівненської області. 

Має другий кваліфікаційний клас судді.
Постановою Верховної Ради України від 02.12.2010р. № 2760-VІ «Про 

обрання суддів» обрана безстроково на посаду судді Рівненського апеляцій-
ного господарського суду.

Відзначена:
Відзнакою Вищого господарського суду України «Почесний працівник госпо-

дарського суду України» (2006).
Подякою Голови Вищого арбітражного суду України (2001).
Ювілейною платівкою Вищого господарського суду України (2007).
Почесною грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів 

господарських судів України з врученням пам’ятного знаку(2009).

   

ВАСИЛИШИН Андрій Романович           

суддя Рівненського апеляційного 
господарського суду 

Народився 23 березня 1977 року у місті 
Рівне.

У 1996 році закінчив Рівненський комер-
ційний технікум.

В 2001 році закінчив Національний уні-
верситет «Острозька академія» і отримав 
повну вищу освіту за спеціальністю «Право-
знавство» та здобув кваліфікацію «Юрист».

У 2003 році закінчив Європейський уні-
верситет фінансів, інформаційних систем, 
менеджменту і бізнесу.

У 2004 році закінчив Національний університет «Острозька академія» за 
спеціальністю «Правознавство» кваліфікація «Магістр права».

В господарському суді працює з червня 2002 року на посаді помічника 
судді.

Указом Президента України «Про призначення суддів» від 31 січня 2006 
року № 79/2006 призначений на посаду судді строком на п’ять років.

Має третій кваліфікаційний клас судді.
Постановою Верховної Ради України «Про обрання суддів» від 02 грудня 

2010 року обраний на посаду судді безстроково.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про обрання суддів” 

від 21.04.2011р. обраний безстроково суддею Рівненського апеляційного гос-
подарського суду.

Відзначений:
Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів господар-

ських судів України (2008).
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ГРЯЗНОВ Василь Володимирович        

суддя  Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народився 11 грудня 1960 року у м. Рівне. 
У 1987 році закінчив Львівський держав-

ний університет імені Ів. Франка. 
З лютого 1999 року працював на посаді 

судді арбітражного суду Рівненської області. 
Має третій кваліфікаційний клас судді.
Постановою Верховної Ради України від 

20.05.2004 року обраний на посаду судді без-
строково.

Постановою Верховної Ради України 
«Про обрання суддів» від 02.12.2010 року 

№ 2763-VІ обраний безстроково на посаду судді Рівненського апеляційного 
господарського суду.

З грудня 2010 року — суддя Рівненського апеляційного господарського 
суду.

Відзначений:
Почесною грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів 

господарських судів України (2003).
Почесною грамотою Верховного Суду України та Ради суддів України (2006).
Знаком «Почесний працівник господарського суду України з нагоди 18-ої річ-

ниці утворення системи арбітражних судів України (2009).
Почесною грамотою обласної ради з нагоди Дня працівників суду (2009).

ГУДАК Алла Володимирівна

суддя Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народилася 19 жовтня 1974 року у м. Рівне. 
У 1994 році закінчила Рівненський радгосп 

технікум за спеціальністю «Правознавство» 
кваліфікація «Юрист».

З січня 1995 року по лютий 2001 року 
працбвала у Державній податковій адміністра-
ції в Рівненській області, зокрема на таких поса-
дах: головний державний податковий інспек-
тор-завідуючий сектором по роботі з арбітраж-
ними судами відділу правового забезпечення; 
начальник відділу правового забезпечення.

У 2001 році закінчила Національну юридичну академію України імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків. 

З лютого 2001 року працювала в арбітражному суді Рівненської області на 
посаді помічника голови суду.

Відповідно до Указу Президента України від 12.01.2001 року №  32/2004 
призначена суддею господарського суду Рівненської області. 

У 2009 році Гудак А.В. Постановою Верховної Ради України від 19.02.2009 
року №1029- VІ обрана на посаду судді безстроково.

Має третій кваліфікаційний клас судді.
Постановою Верховної Ради України «Про обрання суддів» від 02.12.2010 

року № 2763-VІ обрана безстроково суддею Рівненського апеляційного госпо-
дарського суду.

З грудня 2010 року — суддя Рівненського апеляційного господарського суду.
Відзначена:
Подякою Голови Вищого господарського суду України (2003).
Почесною грамотою Верховного Суду України та Ради суддів України (2006).
Почесною грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів 

господарських судів України з врученням пам’ятного знаку (2009).
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ГУЛОВА Антоніна Григорівна   

суддя  Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народилася 15 січня 1954 року с. Віль-
шаниця, Білогірського району, Хмельницької 
області.

У 1984 році закінчила державний універси-
тет імені Т. Г. Шевченка.

З липня 1997 року працювала на посаді судді 
арбітражного суду Житомирської області згідно 
Указу Президента України від 27.06.1997 р. 
№ 590/97 строком на п’ять років. 

Має третій кваліфікаційний клас судді. 
У грудні 2002 року переведена на посаду 

судді Житомирського апеляційного господарського суду у зв’язку з обранням 
суддею Житомирського апеляційного господарського суду згідно Постанови 
Верховної Ради України № 106-ІV від 11.07.2002 року.

 З лютого 2006 року призначена на посаду заступника голови Житомир-
ського апеляційного господарського суду.

З лютого 2011 року згідно Указу Президента України «Про переведення 
суддів» від 05 січня 2011 року № 5/2011 переведена на посаду судді Рівнен-
ського апеляційного господарського суду.

Відзначена:
Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів господар-

ських судів України (2003).
Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів господар-

ських судів України (2005).
Почесною грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів 

господарських судів України (2005).

Грамотою Житомирського апеляційного господарського суду (2007). 

Демидюк Оксана Олександрівна    

суддя  Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народилася 25 липня 1957 року у 
смт. Кіровськ, Донецької області.

У 1983 році закінчила Харківський юри-
дичний інститут.

З грудня 1993 року працювала консультан-
том арбітражного суду Рівненської області.

У листопаді 1994 року переведена на 
посаду помічника голови арбітражного суду.

З 1995 року працює на посаді судді.
Має другий кваліфікаційний клас судді.
Постановою Верховної Ради України «Про 

обрання суддів» від 02.12.2010 року № 2760-VІ обрана безстроково суддею 
Рівненського апеляційного господарського суду.

З грудня 2010 року — суддя Рівненського апеляційного господарського 
суду.

Відзначена:
Почесною грамотою Вищого господарського суду України (2002).
Почесною грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів 

господарських судів України з врученням пам’ятного знака (2006).
Знаком Вищого господарського суду України “Почесний працівник госпо-

дарського суду України” (2007).
 Почесною грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів 

господарських судів України з врученням пам’ятного знаку з нагоди професій-
ного свята Дня працівника суду (2009).
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ДУЖИЧ Сергій Порфирійович

суддя Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народився 23 лютого 1960 року в м. Макі-
ївка, Донецької області.

У 1984 році закінчив Харківський юридич-
ний інститут імені Ф.Е. Дзержинського за спе-
ціальністю «правознавство» та отримав квалі-
фікацію «Юрист». 

Рішенням сесії Рівненської обласної Ради 
народних депутатів № 47 від 11 травня 1995 
року був призначений на посаду судді Рівнен-
ського міського суду.

Постановою Верховної Ради України від 
23 березня 2000 року № 1570-ІІІ обраний на посаду судді Рівненського місь-
кого суду безстроково.

Має другий кваліфікаційний клас судді.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про обрання суддів» 

№ 2987-VI від 03.02.2011р. обраний безстроково суддею Рівненського апеля-
ційного господарського суду.

За заслуги у здійсненні правосуддя, мужність та відвагу під час виконання 
інтернаціонального обов’язку в Демократичній Республіці Афганістан нагоро-
джений:

Медаллю «За бойові заслуги» (1982).
Орденом «За мужність» (1999).
Почесною грамотою обласної державної адміністрації та пам’ятним зна-

ком (2003).

ІОННІКОВА Ірина Анатоліївна     

суддя  Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народилася 14 серпня 1965 року у 
м. Житомир.

У 1994 році закінчила Київський держав-
ний університет ім. Т.Г. Шевченка.

Трудова діяльність:
1983–1992рр. працювала в Корольов-

ському районному нардному суді м. Житомир 
на посаді архіваріуса, секретаря судового засі-
дання.  

1993–1996 рр. року працювала старшим 
юрисконсультом Житомирської обласної 
лікарні ім. О.Ф.Гербачевського.

1996–2000 рр. працювала викладачем, старшим викладачем кафедри 
правознавства Державної агроекологічної академії України, м. Житомир.

2000–2004рр. — суддя господарського(арбітражного) суду Житомирської 
області.

2004–2011рр. — суддя Житомирського апеляційного господарського суду 
З квітня 2011 року — суддя Рівненського апеляційного господарського 

суду.
Кандидат юридичних наук.
Має другий кваліфікаційний клас судді.
Відзначена: 
Почесною грамотою Вищого господарського суду України (2003).
Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів господар-

ських судів України (2006).
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КОЛОМИС Вікторія Вікторівна      

суддя  Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народилася 14 червня 1973 року у м. Рівне.
У 1995 році закінчила Харківську Наці-

ональну юридичну академію імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків..

З 1995–1998 рр. працювала в Рівнен-
ському міському суді на посаді стажиста.  

З 1998 року розпочала роботу в арбітраж-
ному суді Рівненської області на посаді поміч-
ника голови суду.

Указом Президента України від 17.10.2000 
року № 1135/2000 Коломис В.В. призначена 

суддею арбітражного суду Рівненської області строком на п’ять років. 
Постановою Верховної Ради України від 22.09.2005р. № 2917-IV обрана 

безстроково суддею господарського суду Рівненської області.
Має другий кваліфікаційний клас судді.
Постановою Верховної Ради України “Про обрання суддів” від 02.12.2010 

року № 2763-VІ обрана безстроково суддею Рівненського апеляційного госпо-
дарського суду. 

З грудня 2010 року — суддя Рівненського апеляційного господарського 
суду.

Відзначена: 
Почесною грамотою арбітражного суду Рівненської області (2001).
Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів господар-

ських судів України (2006).
Ювілейною відзнакою з нагоди 85-ї річниці утворення господарських судів 

України (2007).
Відзнакою Вищого господарського суду України “Почесний працівник госпо-

дарського суду України” (2009).

МАЦІЩУК Анжела Веніамінівна 

суддя Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народилася 22 грудня 1965 року у м. Луцьк. 
У 1990 році закінчила Харківський юри-

дичний інститут.
З 1983 року по 1989 рік працювала секре-

тарем судового засідання Рівненського облас-
ного суду.

З 1989–1992 рік працювала юрисконсуль-
том Військторгу № 43, м. Рівне.

З червня 1992 року по червень 1993 року 
працювала в арбітражному суді Рівненської 
області консультантом.

З червня 1993 року по серпень 1994 року — помічником голови арбітраж-
ного суду Рівненської області. 

Постановою Верховної Ради України від 14.10.1994 р. № 211/94-ВР при-
значена суддею арбітражного суду.

Має другий кваліфікаційний клас судді. 
Постановою Верховної Ради України «Про обрання суддів» від 02.12.2010 

року № 2759-VІ обрана безстроково суддею Рівненського апеляційного госпо-
дарського суду.

З грудня 2010 року — суддя Рівненського апеляційного господарського 
суду.

Відзначена:
Відзнакою Вищого господарського суду України “Почесний працівник госпо-

дарського суду України” (2006).
Почесною ювілейною грамотою Вищого арбітражного суду України (2001).
Почесною грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів 

господарських судів України з врученням пам’ятного знаку (2003).
Почесною грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів 

господарських судів України з врученням пам’ятного знаку (2008).
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МЕЛЬНИК Олег Володимирович    

суддя  Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народився 04 березня 1976 року в 
м. Дубровиця, Рівненської області.

У 1998 році закінчив Національну юри-
дичну академію імені Ярослава Мудрого, 
м. Харків.

З 1998 року по 2001 рік працював в про-
куратурі Рівненського району.

У 2002 році закінчив факультет підготовки 
професійних суддів Національної юридичної 
академії імені Ярослава Мудрого, м. Харків.

У серпні 2002 року призначений суд-
дею Рівненського міського суду згідно Указу Президента України від 
13.08.2002 року № 712/2002.

Має третій кваліфікаційний клас судді.
У липні 2008 році обраний безстроково суддею Рівненського міського суду 

Рівненської області згідно Постанови Верховної Ради України від 05.06.2008 р. 
№ 333-VI. 

Постановою Верховної Ради України «Про обрання суддів» від 
02.12.2010 р. № 2763- VI обраний безстроково суддею Рівненського апеля-
ційного господарського суду.

ОГОРОДНІК Костянтин Михайлович     

суддя  Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народився 18 грудня 1978 року у с. Соко-
лівка, Хмельницької області. 

У 2001 році закінчив Хмельницький інсти-
тут регіонального управління та права.

З квітня 2002 року працював в господар-
ському суді Хмельницької області на посаді 
секретаря судового засідання. 

У грудні 2003 року був переведений на 
посаду провідного спеціаліста.

З серпня 2004 року був переведений на 
посаду помічника заступника голови.

У 2005 році Указом Президента України №608/2005 від 03.04.2005 р. був 
призначений на посаду судді.

 У вересні 2010 року Постановою Верховної Ради України № 2512-VІ від 
09.09.2010р. обраний на посаду судді безстроково.

Має третій кваліфікаційний клас судді.
Постановою Верховної Ради України “Про обрання суддів” від 02.12.2010 

року № 2763-VІ обраний безстроково суддею Рівненського апеляційного гос-
подарського суду. 

З грудня 2010 року — суддя Рівненського апеляційного господарського 
суду.

Відзначений:
Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів господар-

ських судів України (2008).
Грамотою обласної державної адміністрації з врученням цінного подарунку 

(2008).
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ОЛЕКСЮК Ганна Євгеніївна          

суддя  Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народилася 20 січня 1972 року в м. Ново-
волинськ, Волинської області.

У 1998 році закінчила Харківську юри-
дичну академію ім. Ярослава Мудрого.

З серпня 1989 року працювала в Рівнен-
ському міському народному суді на посаді 
секретаря судового засідання. 

У січні 1995 року переведена на посаду 
помічника голови Рівненського міського суду.

Указом Президента України від 25.12.2004 
року №1540/2004 “Про призначення суддів” 

призначена на посаду судді.
Має четвертий кваліфікаційний клас судді.
Постановою Верховної Ради України “Про обрання суддів” від 02.12.2010 

року №2763-VІ обрана безстроково суддею Рівненського апеляційного госоп-
дарського суду.

З грудня 2010 року — суддя Рівненського апеляційного господарського 
суду.

ПЕТУХОВ Михайло Георгійович   

суддя  Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народився 19 листопада 1969 року в 
м. Рівне. 

У 1995 році закінчив Національну юри-
дичну академію України імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків.

З грудня 2001 року по грудень 2010 року 
працював на посаді судді господарського суду 
Рівненської області.

Відповідно до Постанови Верховної Ради 
України від 15.03.2007 р. №750-V обраний на 
посаду судді безстроково.

Має другий кваліфікаційний клас судді.
Постановою Верховної Ради України «Про обрання суддів» від 02.12.2010 

року № 2763- VІ обраний безстроково суддею Рівненського апеляційного гос-
подарського суду.

З грудня 2010 року — суддя Рівненського апеляційного господарського 
суду.

Відзначений:
Почесною грамотою Рівненської обласної ради (2002).
Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів госпо-

дарських судів України (2006).
Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів госпо-

дарських судів України (2008).
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САВЧЕНКО Григорій Іванович                      

суддя  Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народився 02 червня 1960 року в 
с. Кам’яна Гора Костопільського району Рів-
ненської області. 

Закінчив у 1985 році Харківський юридич-
ний інститут імені Ф.Е. Дзержинського.

З квітня 1992 року прийнятий виконуючим 
обов’язки арбітра арбітражного суду Рівнен-
ської області.

З червня 1992 року призначений арбітром 
арбітражного суду Рівненської області.

З квітня 1993 року призначений заступни-
ком голови арбітражного суду. 

Має другий кваліфікаційний клас судді. 
У червні 2007 року призначений на посаду заступника голови господар-

ського суду Рівненської області відповідно до Указу Президента України «Про 
призначення заступників голів місцевих господарських судів» від 02.06.2007 
року № 483/2007.

Постановою Верховної Ради України від 21.10.2010 року № 2637-VІ «Про 
обрання суддів» обраний безстроково суддею Рівненського апеляційного гос-
подарського суду.

З жовтня 2010 року — суддя Рівненського апеляційного господарського 
суду.

Відзначений:
Почесною ювілейною грамотою Вищого арбітражного суду України (2001).
Ювілейним знаком Вищого господарського суду України «15 років господар-

ським судам України» (2006).
Ювілейною платівкою (2007).
Відзнакою Вищого господарського суду України «Почесний працівник госпо-

дарського суду України» (2008). 

СІНІЦИНА Лариса Михайлівна           

суддя Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народилася 06 червня 1961 року в смт. 
Нижня Кринка, Донецької області.

У 1979 році закінчила Армовірський юри-
дичний технікум.

У 1986 році закінчила Воронежський 
ордена Леніна державний університет ім. 
Ленінського комсомолу.

З липня 1993 року по листопад 1995 року 
працювала в арбітражному суді Волинської 
області на посадах головного спеціаліста, 
помічника голови суду.

З грудня 1995 року по листопад 1999 року 
працювала в прокуратурі Волинської області. 

З грудня 1999 року по грудень 2010 року працювала в господарському 
суді Волинської області на посаді судді. 

Має другий кваліфікаційний клас судді.
Постановою Верховної Ради України «Про обрання суддів» від 02.12.2010 

року № 2763-VІ обрана безстроково суддею Рівненського апеляційного госпо-
дарського суду. 

З грудня 2010 року — суддя Рівненського апеляційного господарського суду.
Відзначена:
Почесною грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів гос-

подарських судів України з нагоди 12-ої річниці утворення системи господарських 
судів (2003).

Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів господарських 
судів України з нагоди професійного свята — Дня юриста (2005).

Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів господарських 
судів України за сумлінну працю з нагоди 15-ої річниці господарських судів (2006).

Почесною грамотою державної адміністрації (2006).
Знаком Вищого господарського суду України «Почесний працівник господар-

ського суду України» (2009).
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ТИМОШЕНКО Олег Михайлович         

суддя  Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народився 01 червня 1977 року у м. Рівне. 
У 1999 році закінчив Вищу школу права 

при інституті «Держави і права» імені В.М. 
Корецького НАН України. 

З лютого 2000 року працював в арбітраж-
ному суді Рівненської області на посаді спеціа-
ліста 2-ої категорії.

З травня 2002 року переведений на посаду 
помічника судді.

З березня 2004 року переведений на посаду 
помічника голови суду.

У жовтні 2005 року Указом Президента України «Про призначення суддів» 
від 04.10.2005 року № 1412/2005 призначений суддею господарського суду 
Рівненської області строком на п’ять років.

Має третій кваліфікаційний клас судді. 
Постановою Верховної Ради України від 21 жовтня 2010 року № 2637-VI 

«Про обрання суддів» обраний безстроково суддею Рівненського апеляційного 
господарського суду. 

З жовтня 2010 року — суддя Рівненського апеляційного господарського 
суду.

Відзначений:
Почесною грамотою (2001).
Почесною грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів 

господарських судів України з врученням пам’ятного знаку (2009).
Відзначений Подякою Голови Вищого господарськогосуду України (2006).

ЩЕПАНСЬКА Генія Антонівна 

суддя Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народилась 15 лютого 1949 року в с.Садки, 
Житомирської області.

У 1995 році закінчила Харківську юри-
дичну академію ім. Ярослава Мудрого.

Указом Президента України № 647/98 від 
17.06.1998 року призначена суддею Лугин-
ського районного суду Житомирської області.

У 2002 році була переведена суддею Богун-
ського районного суду Житомирської області.

3 2004 року була обрана суддею Житомир-
ського апеляційного господарського суду.

Має третій кваліфікаційний клас судді.
Указом Президента України «Про переведення суддів» від 05.01.2011 року 

№ 5/2011 переведена на роботу на посаду судді Рівненського апеляційного 
господарського суду.

З лютого 2011 року працює на посаді судді Рівненського апеляційного гос-
подарського суду.
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ЮРЧУК Михайло Іванович        

суддя  Рівненського апеляційного гос-
подарського суду

Народився 1 серпня 1968 року у м. Рівне. 
У 1997 році закінчив юридичний факуль-

тет Львівського державного університету імені 
Івана Франка. 

Працював у галузі юрисконсультом на 
заводі імені 60-річчя Жовтня (жовтень 1991 р. 
— 1993  р.); в юридичних комерційних фірмах 
та підприємствах (1994 р. — січень 1997 р.); 
на посаді помічника голови арбітражного суду 
Рівненської області (з лютого 1997 р.). 

У листопаді 1997 року указом Президента 
України призначений суддею арбітражного суду Рівненської області, а у 2002 
році постановою Верховної Ради країни від 28 листопада обраний безстроково 
суддею господарського суду Рівненської області. 

Має другий кваліфікаційний клас судді.
Постановою Верховної Ради України від 22 березня 2007 року обраний 

безстроково суддею Рівненського окружного адміністративного суду, а у 
червні 2007 року Радою суддів України призначений заступником голови Рів-
ненського окружного адміністративного суду. 

Постановою Верховної Ради України від 03.02.2011 року обраний без-
строково суддею Рівненського апеляційного господарського суду. 

Відзначений:
Почесною грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів 

господарських судів України з врученням пам’ятного знаку (2006). 

Апарат суду, приймальня суду та його відділи

У відповідності до статті 149 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, 

який очолює керівник апарату.

ЛИМАНСЬКА Любов Володимирівна  

заступник керівника апарату
Народилася 14 січня 1962 року в с. Оржів, 

Рівненського району, Рівненської області.
У 1988 році закінчила Український Ордена 

Дружби Народів Інститут інженерів водного 
господарства за спеціальністю «Економіка та 
організація водного господарства» кваліфіка-
ція «інженер-економіст». 

В 2010 році закінчила Рівненський держав-
ний аграрний коледж за спеціальністю «Право-
знавство» кваліфікація «Юрист».

В господарському суді Рівненської області 
працює з лютого 2000 року, зокрема на таких 
посадах:

2000–2002 рр. — спеціаліст ІІ, І категорії фінансово-економічного відділу,
2002–2008 рр. — начальник фінансово-економічного відділу;
2008–2010 рр. — керівник апарату суду.
З 17 грудня 2010 року призначена на посаду заступника керівника апарату 

Рівненського апеляційного господарського суду.
Відзначена: 
Почесною грамотою Вищого Господарського Суду України (2002).
Почесною грамотою Державної Судової Адміністрації України (2008).
Подякою Голови Вищого господарського суду України (2008).
Ювілейною відзнакою з нагоди 85 річниці утворення господарських судів 

України.
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Помічник голови суду та секретар приймальні суду

Помічник голови суду та секретар приймальні суду здійснюють орга-

нізаційну та технічну функцію по забезпеченню роботи керівництва Рів-

ненського апеляційного господарського суду.                              

РОМАШИНА Оксана Валентинівна                                      

секретар приймальні суду

В господарському суді Рівненської області, працює з грудня 2001 року на 
посаді секретаря приймальної голови суду .

З грудня 2010 року працює секретарем приймальні голови суду в Рівнен-
ському апеляційному господарському суді.  

Відзначена:
Подякою Голови Вищого господарського суду України (2008).

КАЧУР Андрій Михайлович

помічник голови суду

В господарському суді Рівненської області працює з березня 2004 року на 
посаді помічника судді, а з жовтня 2005 року на посаді помічника голови суду.

З грудня 2010 року призначений на посаду помічника судді Рівненського 
апеляційного господарського суду, а з квітня 2011 року переведений на посаду 

помічника голови суду.
Відзначений:
Подякою Голови Вищого господарського суду України (2006).
Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів господар-

ських судів України з нагоди професійного свята — Дня працівника суду (2009).  

Зліва направо: Качур А. М., Ромашина О. В.
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Щоденно в роботі суддям допомагають кваліфіковані і відповідальні 

помічники суддів та секретарі судових засідань.

Перший ряд (стоять зліва направо):  Базильчук Ю. П. — помічник судді, 
Новак Р. А. — секретар судового засідання, Філіпов Є. В. — помічник судді, 
Онищук О. І. — помічник судді, Ткач Ю. В. — секретар судового засідання.

Другий ряд (зліва направо):  Чумак Т. Й. — помічник судді, 
Турович Н. С. — помічник судді, Михалевська Л. В. — помічник судді, 

Багній А. П. — помічник судді, Кульчин Л. В. — секретар судового засідання.

Перший ряд (стоять зліва направо): 

Сахончик Т. В. — помічник судді, Дика І. Я. — помічник судді, 
Михайлюк К. В. — секретар судового засідання, Водоп’ян О. В. — секретар судового засідання, 

Хомич Г. П. — помічник судді, Риштун О. М. — секретар судового засідання.

Другий ряд (зліва направо):
Синюк Н. Д. — помічник судді, Бодрянкіна Ю. К. — помічник судді, 

Остапчук А. Ю. — помічник судді, Дей В. В. — помічник судді, 
Чемирук І. А. — помічник судді, Юрчук Ю. М. — секретар судового засідання, 

Бущук Н. В. — помічник судді.

Для забезпечення діяльності суду в апараті Рівненського апеляційного 

господарського суду створено три відділи: відділ організаційно-кадрової 

роботи, фінансово-економічний відділ, відділ канцелярії, документообігу 

та судової статистики.
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Відділ організаційно-кадрової роботи

ПАШКЕВИЧ Світлана Федорівна 

начальник відділу 

З 2006 року працювала в господарському суді Рівненської області на 
посаді старшого статистика. 

У 2010 року була призначена на посаду старшого консультанта
 З грудня 2010 року працює на посаді начальника відділу організаційно-

кадрової роботи Рівненського апеляційного господарського суду.
Відзначена:
Почесною грамотою обласної державної адміністрації з нагоди Дня праців-

ників суду (2008).

ГОДУН Віктор Петрович                                         

заступник начальника відділу 

З лютого 1999 року по березень 2011 року працював в господарському 
суді Рівненської області.

У березні 2011 року призначений на посаду заступника начальника відділу 
організаціно-кадрової роботи Рівненського апеляційного господарського суду.

Відзначений:
Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів господар-

ських судів України (2006).

Відділ організаційно-кадрової роботи є одним із структурних під-

розділів Рівненського апеляційного господарського суду.

Відділ організаційно-кадрової роботи забезпечує організацію діяль-

ності суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

Господарського процесуального кодексу України і інших нормативних 

актів України, постанов Пленуму і Президії Вищого господарського суду 

України, наказів і розпоряджень голови суду.

Відділ організаційно-кадрової роботи здійснює діяльність з ведення 

статистичного обліку і звітності по штатній чисельності апеляційного суду; 

організацію, облік, систематизацію і кодифікацію, збереження законодав-

чих і інших нормативних актів, інформаційних бюлетенів, роз’яснень і 

вказівок Вищого господарського суду України з питань судової практики; 

облік кадрів, контроль за дотриманням трудової дисципліни і правил вну-

трішнього трудового розпорядку; виконання інших функцій і завдань за 

дорученням голови Рівненського апеляційного господарського суду. 

Зліва направо: Годун В. П., Пашкевич С. Ф.
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Фінансово-економічний відділ

Фінансово-економічний відділ ново-

утвореного Рівненського апеляційного 

господарського суду, під керівництвом 

начальника відділу Холод Ірини Вікто-

рівни, здійснює організацію фінан-

сової діяльності по матеріально-тех-

нічному та фінансовому забезпеченню 

діяльності суду.

Колектив відідлу відповідально ста-

виться до покладених на них обов’язків 

та завдань для виконання успішного 

управління фінансовими ресурсами 

суду, їхнім раціональним та цільовим 

використанням відповідно до чинних норм законодавства.

Без дотримання всіх вищезазначених чинників неможливе  успішне 

функціонування суду та усієї судової системи України.

Господарське обслуговування та належний 

стан приміщень суду забезпечує відповідальний 

черговий БОНДАР Андрій Петрович.                    
З 2002 року працював в господарському суді  

Рівненської області на посаді коменданта, з 2004 
року на посаді відповідального чергового.

З грудня 2010 року працює в Рівненському апе-
ляційному господарському суді на посаді відпові-
дального чергового.

Відділ канцелярії, документального забезпечення

та узагальнення судової практики

МАСЛОВ Костянтин Георгійович

начальник відділу

В господарському суді Рівненської  області 
працював з червня 2002 року, зокрема на таких 
посадах: спеціаліста, спеціаліста ІІ категорії, 
помічника заступника голови суду, старшого 
судового розпорядника.

З грудня 2010 року працює на посаді 
начальника відділу канцелярії, документаль-
ного забезпечення та узагальнення судової 
практики Рівненського апеляційного госпо-
дарського суду.

Перший ряд (стоять зліва 
направо):  Ушко Є. М. — старший 

секретар суду, Маслов К. Г. — 
начальник відділу, 

Рильник Д. М. — головний спеціа-
ліст з інформаційний технологій.

Другий ряд (зліва направо): 
Васькіна О. О. — старший інспек-

тор, Плиска В. М. — 
заступник начальника відділу, 
Пивоварчук Г. П. — старший 
статист, Логвинчук С. А. — 

провідний спеціаліст, 
Кравчук С. О. — старший інспек-
тор, Ямборко Н. А. — старший 

інспектор. 
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Відділ канцелярії, документального забезпечення та узагальнення 
судової практики Рівненського апеляційного господарського суду склада-
ється з начальника відділу (Маслов К.Г.), заступника начальника відділу 
(Плиска В.М.), головний спеціаліст з інформаційних технологій (Риль- 
ник Д.М.), провідний спеціаліст відділу (Логвинчук С.А.), старший секре-
тар суду (Ушко С.М.), старший статистик (Пивоварчук Г.П.), старші інспек-
тора (Кравчук С.О., Ямборко Н.А., Васькіна О.О.).

Основні функції відділу канцелярії, документального забезпечення 
та узагальнення судової практики полягають в наступному: організація 
діловодства в суді, забезпечення єдиного порядку документального забез-
печення, контроль за виконанням документів і підготовкою документів 
до передачі в архів, забезпечення єдиного порядку організації і діловод-
ства в підрозділах підприємства, уніфікація форм документів, створення 
зразків документів суду, реєстрація й облік документів, ведення довід-
ково-інформаційної роботи за документами суду, впровадження нових 
інформа ційних технологій у роботі з документами, організація статис-
тичного обліку і звітності та узагальнення судової практики.

Крім того, головний спеціаліст з інформаційних технологій в межах 
наданих технічних можливостей організовує впровадження в роботі 
суду комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного облад-
нання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження 
комп’ютерних програм автоматизованої системи передачі судових рішень 
в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру судових рішень, 
автоматизованої системи електронного документообігу, адміністрування 
локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по 
виділеному захищеному каналу тощо, та забезпечує здійснення відповід-
ного моніторингу щодо впровадження електронного цифрового підпису, 
запису фонограм судових засідань, надсилання судових рішень та інших 
електронних документів, тощо.

9.  Господарський суд Рівненської області сьогодні

Сьогодні діяльність господарського суду Рівненської області спрямо-
вана на забезпечення належного рівня здійснення правосуддя у госпо-
дарських відносинах, дотримання конституційних засад судочинства, 
застосування однакової практики законодавства у вирішенні спорів, від-
несених до його компетенції, недопущення порушень суддями процесу-
альних строків під час розгляду справ. 

З 22 листопада 2010 року господарський суд Рівненської області очолює 
голова суду Марач Віктор Васильович.

МАРАЧ Віктор Васильович    

голова  господарського суду Рівнен-
ської області

Народився 26 вересня 1965 року в 
с. Деражне Костопільського району, Рівнен-
ської області в сім’ї робітників. 

1987–1992 рр. — навчався в Київському 
державному університеті ім. Т. Г. Шевченка, за 
спеціальністю «Правознавство».

Трудову діяльність за фахом розпочав 
юрисконсультом Рівненського ордена Дружби 
народів опитного заводу «Рівнесільмаш» 
ім. ХХVІ з’їзду КПРС. (1990–1991 рр.). 

1991–1998 рр. — начальник юридичного 
бюро відкритого акціонерного товариства «Рівнесільмаш».

1998–2000 рр. — провідний юрисконсульт, начальник юридичного відділу 
дирекції АК АПБ Україна по Рівненській області. 

26 квітня 2000 року Указом Президента України №626/2000 Марач В.В. 
був призначений на посаду судді арбітражного суду Рівненської області. Нака-
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зом Міністерства юстиції України № 11-К від 02.01.2002 р. Марач В.В. призна-
чений першим заступником голови господарського суду Рівненської області . 

Має другий кваліфікаційний клас судді.
Указом Президента України №447/2007 р. Призначений заступником 

голови господарського суду Рівненської області.
Рішенням Вищої ради юстиції України від 22 листопада 2010 року Марач 

В.В. призначений головою господарського суду Рівненської області.
За високий професіоналізм та заслуги у здійсненні правосуддя, мужність 

та відвагу під час виконання інтернаціонального обов’язку в Демократичній 
Республіці Афганістан нагороджений: 

Медаллю «Захисника Вітчизни» (1999).
Орденом «За мужність» (1999).
Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2001).
Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2002).
Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів господар-

ських судів України (2003).
Відзнакою «Почесний працівник господарського суду України» (2006).
Ювілейною платівкою з нагоди 85-ї річниці утворення господарських судів 

(2007).
Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації з нагоди 

«Дня працівника суду» (2009).

Господарський суд Рівненської області складається з голови суду, двох 
заступників голови суду, суддів, апарату суду до складу якого входять три 
відділи: фінансово-економічний відділ, організаційно-кадровий відділ, 
відділ канцелярії, документообігу та судової статистики.

Штатна чисельність господарського суду становить 97 осіб. На цей час 
у суді працює 8 суддів та 38 працівників.

БЕРЕЖНЮК Віта Вячеславівна    

суддя господарського суду Рівнен-
ської області

Народилася 09 вересня 1983 року в с. Кур-
гани, Острозького району, Рівненської області. 

У 2003 році закінчила Рівненський держав-
ний аграрний технікум за спеціальністю «Пра-
вознавство» і здобула кваліфікацію «Юрист».

Роботу в господарському суді Рівненської 
області розпочала з серпня 2003 року на посаді 
провідного спеціаліста.

В грудні 2005 року була переведена на 
посаду помічника судді. 

У 2006 році закінчила Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство» та 
здобула кваліфікацію «Юрист».

Указом Президента України «Про призначення суддів» від 09 грудня 2010 
року № 1083/2010 призначена на посаду судді строком на п’ять років.     

Відзначена: 
Подякою Голови Вищого господарського суду України (2006). 
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ВОЙТЮК Віталій Романович               

суддя господарського суду Рівнен-
ської області

Народився 18 серпня 1960 року у місті 
Зимогір’я, Слов’яносербського району, Луган-
ської області.

У 1985 році закінчив Харківський юри-
дичний інститут імені Ф.Е. Дзержинського за 
спеціальністю «Правознавство» та здобув ква-
ліфікацію «Юрист».

З 1985–1988 рр. працював адвокатом 
юридичної консультації Радивилівського 
(Червоноармійського) району.

З листопада 1988 року до червня 2007 
року працював в органах прокуратури Рівненської області на посадах стар-
шого помічника прокурора м. Рівне до жовтня 1997 р.; прокурора Сарнен-
ського району з жовтня 1997 року до березня 2001 року; прокурора м. Рівне 
з березня 2001 року по квітень 2004 року; старшого помічника прокурора 
області з квітня 2004 року по липень 2004 року; начальника відділу захисту 
майнових, інших особистих прав і свобод громадян з липня 2004 року до 
червня 2007 року. 

Указом Президента України «Про призначення суддів» від 07 червня 2007 
року № 509/2007 призначений на посаду судді господарського суду Рівнен-
ської області строком на п’ять років.

Має четвертий кваліфікаційний клас судді.
Відзначений: 

Почесною грамотою Вищого госпоарського суду України та Ради суддів гос-
подарських судів України з врученням пам’ятного знаку (2009).

КРЕЙБУХ Олена Геннадіївна   

суддя господарського суду Рівнен-
ської області

Народилася 22 грудня 1965 року в м.Рівне. 
У 1988 році закінчила Київський держав-

ний університет імені Т.Г. Шевченка за спеці-
альністю «Оптичні та оптико-електронні сис-
теми». 

В 1994 році закінчла Тернопільський 
інститут народного господарства за спеці-
альністю «Економіка та управління виробни-
цтвом».

У 2001 році закінчила Київський націо-
нальний економічний університет за спеціаль-
ністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію «Юрист».

В господарському (арбітражному) суді Рівненської області працює з грудня 
1994 року, зокрема на таких посадах:

1994-2007 рр. — консультант, старший консультант, начальник відділу 
узагальнення судово-арбітражної практики та організаційно-кадрової роботи, 
начальник відділу узагальнення, начальник організаційно-кадрового відділу. 

Указом Президента України «Про призначення суддів» від 12 січня 2007 
року № 12/2007 призначена на посаду судді строком на п’ять років.

Має третій кваліфікаційний клас судді.
Відзначена:
Ювілейним знаком Вищого господарського суду України «15 років господар-

ським судам України» (2006).
Почесною грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів 

господарських судів України з врученням пам’ятного знаку (2007).
Знаком «Почесний працівник господарського суду України» (2009).
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МАМЧЕНКО Юлія Андріївна            

суддя господарського суду Рівнен-
ської області

Народилася 16 червня 1978 року у місті 
Рівне. 

У 2000 році закінчила Національний універ-
ситет «Острозька академія» за спеціальністю 
«Фінанси» кваліфікація « Спеціаліст з фінансів».

У 2002 році закінчила Національний уні-
верситет «Острозька академія» за спеціаль-
ністю «Правознавство» кваліфікація «Юрист».

У 2005 році закінчила Національний універ-
ситет «Острозька академія» за спеціальністю 
«Державнв служба» кваліфікація «Магістр дер-

жавної служби».
З 2000 року працювала юрисконсультом малого приватного підпри ємства 

фірми «Брокер». 
З 2004 року працювала юристом приватного підприємства фірми «Укра-

їна-Сервіс». 
Указом Президента України «Про призначення суддів» від 20 липня 2007 

року № 655 призначена строком на п’ять років суддею господарського суду 
Рівненської області.

Має четвертий кваліфікаційний клас судді.
Відзначена:
Почесною грамотою обласної ради та пам’ятним знаком (2008).
Почесною грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів 

господарських судів України (2010).

МИХАНЮК Марія Вікторівна                  

суддя господарського суду Рівнен-
ської області

Народилася 04 квітня 1980 року в місті 
Дубно Рівненської області. 

У 2002 році закінчила Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка і отри-
мала повну вищу освіту за спеціальністю «Пра-
вознавство» та здобула кваліфікацію «Юрист».

В господарському суді працює з липня 
2002 року на посаді помічника судді. 

Указом Президента України «Про при-
значення суддів» від 31 серпня 2007 року 
№ 804/2007 призначена на посаду судді стро-
ком на п’ять років.

Має четвертий кваліфікаційний клас судді.
Відзначена:
Грамотою обласної державної адміністрації (2008).
Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів господар-

ських судів України (2010).
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ПАВЛЮК Ірина Юріївна               

суддя господарського суду Рівнен-
ської області

Народилася 20 листопада 1974 року у 
місті Рівне.

У 1996 році закінчила Рівненський дер-
жавний педагогічний інститут за спеціальністю 
«Російська мова і література, іноземна мова»

У 2002 році закінчила правничий факуль-
тет Львівського національного університету 
імені Івана Франка за спеціальністю «Право-
знавство» та здобула кваліфікацію «Юрист».

 В господарському суді працює з липня 
2005 року на посаді помічника судді. 

Указом Президента України «Про призначення суддів» від 20 липня 2007 
року № 655 призначена на посаду судді строком на п’ять років.

Має четвертий кваліфікаційний клас судді.
Відзначена:
Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів господар-

ських судів України (2008).

ЦЕРКОВНА Наталія Федорівна         

суддя господарського суду Рівнен-
ської області

Народилася 05 березня 1971 року у місті 
Здолбунів, Рівненської області. 

У 2003 році закінчила Рівненський держав-
ний аграрний технікум за спеціальністю «Пра-
вознавство» і здобула кваліфікацію «Юрист».

У 2005 році закінчила Академію праці і 
соціальних відносин Федерації професійних 
спілок України і отримала повну вищу освіту 
за спеціальністю «Правознавство» та здобула 
кваліфікацію «Юрист».

В господарському суді працює з березня 
2004 року на посаді помічника судді. 

З лютого 2007 року переведена на посаду головного спеціаліста організа-
ційно-кадрового відділу. 

З липня 2007 року працювала на посаді начальника відділу організаційно-
кадрового відділу.

 Указом Президента України «Про призначення суддів» від 28 грудня 2010 
року № 1290/2010 призначена на посаду судді строком на п’ять років.

Відзначена:
Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів господар-

ських судів України (2010).
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Апарат суду та його відділи

У відповідності до статті 149 Закону Укра-

їни «Про судоустрій і статус суддів» органі-

заційне забезпечення роботи суду здійснює 

його апарат, який очолює керівник апарату.

ОПАНАСЮК Тетяна Іванівна      

керівник апарату
Народилася 16 січня 1981 року в с. Обарів, 

Рівненського району, Рівненської області.
У 2001 році закінчила Рівненський держав-

ний аграрний технікум за спеціальністю «Пра-
вознавство» і здобула кваліфікацію «Юрист».

Свою трудову діяльність в господарському суді Рівненської області розпо-
чала з липня 2001 року, зокрема на таких посадах: 2001–2002 рр. — інспектор-
статистик; 2002–2005рр. — старший інспектор; 2005–2006 рр. — спеціаліст; 
2006–2010рр. помічник судді.

У 2007 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава 
Мудрого за спеціальністю «Правознавство» кваліфікація «Юрист».

Згідно наказу територіального управління державної судової адміністрації 
в Рівненській області з 21 грудня 2010 року призначена на посаду керівника 
апарату суду.

Відзначена: 
Подякою Голови Вищого господарського суду України (2007).

ГРЕСЬКО Оксана Петрівна                    

затупник керівника  апарату

В господарському суді Рівненської області 
на посаді заступника керівника апарату суду 
працює з листопада 2010 року.

Апарат у своїй діяльності керується Кон-
ституцією України, законами України, поста-
новами Верховної Ради України, актами Пре-
зидента України та Кабінету Міністрів Укра-
їни, іншими нормативно-правовими актами, 
рішеннями зборів суддів господарських судів  
України, наказами, розпорядженнями і дору-
ченнями Голови Вищого господарського суду України та керівника апарату, 
Інструкцією з діловодства  в господарських судах України.

Основними завданнями апарату є  належне  забезпечення роботи суду:  а 
саме організаційне,  правове, документальне, інформаційне, кадрове, фінан-
сово-господарське, матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забез-
печення діяльності  господарського суду Рівненської області, суддів та судо-
вого процесу, а також належне функціонування автоматизованої системи 
документообігу.
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КОРСУН Володимир Ярославович                     

помічник  голови суду  

В господарському суді Рівненської 

області працює з  березня 2008 року  на 

посаді помічника судді.

З березня 2009 року переведений на 

посаду помічника заступника голови суду.

З квітня 2011 року працює на посаду 

помічника голови суду.

Відзначений:

Подякою Голови Вищого господарського 

суду України (2008).

Щоденно в роботі суддям допомагають кваліфіковані і відповідальні 

помічники суддів та секретарі судових засідань.

Для забезпечення діяльності в апараті господарського суду створено 

три відділи: організаційно-кадровий відділ, відділ планування, фінансу-

вання, звітності та контролю, відділ канцелярії, документообігу та судової 

статистики. 

  

Перший ряд (стоять зліва направо): Бедратий Ю. В. — помічник судді, Данилюк П. С. — помічник судді, 
Рижий О. А. — помічник судді, Опанасюк Т. І. — керівник апарату, Літвищенко А. А. — помічник судді, 

Сокол Ф. Г. — помічник судді,  Левчук О. В. — помічник судді.

Другий ряд (зліва направо):  Якимчук Ю. П. — старший секретар суду, 
Бренчук Г. В. — помічник судді, Васильєва О. М. — помічник судді, 

Шандалюк О. М. — помічник судді, Абрамович Л. І. — помічник судді, 
Чорнозуб І. Д. — провідний спеціаліст, Садовська Л. О. — помічник судді, 

Ковалевська Н. Ю. — секретар судового засідання.
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ШПОРТУН Антоніна Віталіївна                       

начальник організаційно-кадрового 
відділу

В господарському суді працює з жовтня 
2004 року на посаді оператора комп’ютерного 
набору. З червня 2005 року переведена на 
посаду старшого інспектора.

З жовтня 2010 року призначена на посаду 
головного спеціаліста організаційно-кадрового 
відділу. 

З січня 2011 року працює на посаді началь-
ника організаційно - кадрового відділу.

  
Організаційно кадровий відділ забезпечує організацію діяльності 

господарського суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і ста-

тус суддів», Господарського процесуального кодексу України і інших нор-

мативних актів України, постанов Пленуму і Президії Вищого господар-

ського суду України, наказів і розпоряджень голови господарського суду 

Рівненської області. 

Основними напрямками діяльності організаційно-кадрового від-

ділу є: планування роботи та організація виконання планів роботи гос-

подарського суду, ведення статистичного обліку і звітності по штатній 

чисельності господарського суду; організація, облік і контроль роботи з 

підвищення ділової кваліфікації суддів і спеціалістів господарського суду; 

облік, систематизація і кодифікація, збереження законодавчих і інших 

нормативних актів, інформаційних бюлетенів, роз’яснень і вказівок 

Вищого господарського суду України з питань судової практики, юридич-

них періодичних видань і спеціальної літератури; облік кадрів, контроль 

за дотриманням трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового 

розпорядку, підготовку матеріалів для проведення чергових атестацій 

суддів і спеціалістів суду.

МІЛІНЕВСЬКА Людмила Миколаївна         

начальник відділу планування, фінан-
сування,  звітності  та контролю.

В господарському суді працює з грудня 

2010 року на посаді заступника начальника 

відділу планування, фінансування, звітності та 

контролю. 

З січня 2011 року працює на посаді началь-

ника відділу планування, фінансування, звіт-

ності та контролю.
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Відділ планування, фінансування, звітності та контролю є струк-

турною одиницею господарського суду. У своїй діяльності керується 

Конституцією України, законами України, актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, чинним законодавством про організацію 

бухгалтерського обліку і звітності в Україні наказами та рекомендаціями 

Державного казначейства України, Вищого господарського суду України 

та Державної судової адміністрації України.

Головні пріоритети діяльності відділу полягають в організації плано-

вої, облікової, фінансової та контрольно-ревізійної роботи. 

ЦУКАНОВА Ольга Олексіївна               

начальник відділу канцелярії, доку-
ментообігу та судової  статистики

В господарському суді Рівненської області 
працює з листопада 2010 року на посаді про-
відного спеціаліста відділу канцелярії, доку-
ментообігу та судової статистики.

В березні 2011 року була переведена на 
посаду начальника відділу канцелярії, доку-
ментообігу та судової статистики.

 

Зліва направо: Коновальчук Л. М. — головний спеціаліст, Петров А. В. — завідувач господарством, 
Міліневська Л. М. — начальник відділу, Кулініч Н. М. — заступник начальника відділу

Зліва направо: Устимчук С. Ф. — старший статистик, Парфенюк О. В. — провідний спеціаліст, 
Цуканова О. О. — начальничук ввіділу, Борисюк М. В. — головний спеціаліст з ІТ.
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Відділ канцелярії документообігу та судової статистики

Основними напрямками діяльності відділу канцелярії, документоо-

бігу та судової статистики є: забезпечення своєчасного  опрацювання вхід-

ної, вихідної і внутрішньої кореспонденції господарського суду, оформ-

лення і розсилання процесуальних документів господарського суду, здій-

снення прийняття, реєстрації, збереження та обліку вхідної, вихідної 

та внутрішньої кореспонденції, упорядкування зведеної номенкла-

тури справ господарського суду та подання її на затвердження голові 

суду, формування справ відповідно до номенклатури, підготовку 

їх до передачі в архів господарського суду та державний архів. Голо-

вний спеціаліст з інформаційних технологій в межах наданих технічних 

можливостей організовує впровадження в роботі суду комп’ютерних тех-

нологій: встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної 

фіксації судового процесу, запровадження комп’ютерних програм авто-

матизованої системи передачі судових рішень в електронному вигляді до 

Єдиного державного реєстру судових рішень, автоматизованої системи 

електронного документообігу, адміністрування локальної комп’ютерної 

мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захище-

ному каналу тощо, та забезпечує здійснення відповідного моніторингу 

щодо впровадження електронного цифрового підпису, запису фонограм 

судових засідань, надсилання судових рішень та інших електронних 

документів, тощо.

Зліва направо: Оліфер С. М. — старший статистик,
Коваль С. М. — старший інспектор.

Зліва направо: Ковальчук Н. С. — завідувач машбюро,
Калюжна О. М. — головний спеціаліст.
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Служба судових розпорядників

У відповідності до статті 153 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» в 

господарському суді Рівненської області діє 

служба судових розпорядників.

Судовий розпорядник 
ЖИЛЬЧУК Євген Володимирович   
Забезпечує додержання особами, які 

перебувають у суді, встановлених правил, 
виконання ними розпоряджень головуючого 
в судовому засіданні. 

В господарському суді Рівненської області  
працює з лютого 2011 року.  

10. Державне підприємство «Інформацiйні судові системи» 

Служба регіональної інформаційно-технічної підтримки

 судових процесів в Рівненській області

Служба регіональної інформаційно-технічної підтримки судових 
процесів в Рівненській області є структурним підрозділом державного 
підприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміні-
страції України.

Служба регіональної інформаційно-технічної підтримки судових 
процесів забезпечує підтримку належної працездатності і безперебійного 
функціонування комп’ютерного й периферійного обладнання та про-
грамно-апаратних комплексів, що експлуатуються користувачами на під-

приємстві, в судах області та територіаль-
ному управлінні Державної судової адміні-

страції України в Рівненській області.
Очолює службу регіональної інформа-

ційно-технічної підтримки судових процесів в 
Рівненській області — керівник служби ПОЛІ-
ЩУК Роман Ярославович, який є провідним 
фахівцем ДП «Інформаційні судові системи» і 
працює на підприємстві з моменту його утво-
рення. Здійснює організацію і планування 
роботи служби, забезпечує впровадження 
програм комп’ютеризації судової системи, 
надає технічні та методологічні консультації 
ІТ спеціалістам судів , проводить навчання та 
семінари для працівників судів області. Крім того Поліщук Р. Я. очолює відділ 
інформаційно-технічного забезпечення в Рівненському апеляційному госпо-
дарському суді.

Маючи багаторічний досвід роботи в судовій системі, забезпечує в Рів-

ненському апеляційному господарському суді функціонування локальної 

комп’ютерної мережі, що є складовою Єдиної комп’ютерної мережі госпо-

дарських судів України, якісне та професійне надання послуг з інформа-

ційно-технічного забезпечення господарського процесу в суді, являється 

технічним адміністратором автоматизованої системи «Документообіг 

господарського суду» та здійснює технічний супровід та підтримку її пра-

цездатності.
Відзначений:
Почесною грамотою Арбітражного суду Рівненської області (2001).
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Відділ інформаційно-технічного забезпечення судового 
процесу в господарському суді Рівненської області

При господарському суді Рівненської області функціонує відділ інфор-

маційно-технічного забезпечення судового процесу, основними завдан-

нями якого є повне та своєчасне надання учасникам судового процесу 

інформації про рух справи у господарському суді Рівненської області, 

виконання технічних задач по забезпеченню безперебійного функціону-

вання засобів для фіксації судового процесу, програмного та апаратного 

забезпечення для ведення діловодства суду, а саме автоматизованої сис-

теми «Документообіг господарського суду».

Також працівники відділу виконують функції по забезпеченню реєстра-

ції позовних заяв, заяв кредиторів, скарг у вищі інстанції, ухвал та поста-

нов вищих інстанцій, процесуальних документів суду, що направляються 

сторонам, здійсненню контролю наявності публікацій про порушення 

справ про банкрутство та винесення постанов про визнання банкрутом в 

офіційних друкованих виданнях, проведенню навчання працівників суду 

по роботі із спеціалізованим програмним забезпеченням, що використо-

вується у діловодстві суду, організації доступу до мережі Інтернет, електро-

нної пошти, баз даних законодавства та внутрішніх джерел інформації, 

здійсненню інформаційної безпеки, забезпеченню безперебійним обміном 

інформацією з бази даних «Діловодство господарського суду» у центральну 

базу даних та в Єдиний державний реєстр судових рішень, забезпеченню 

функціонування єдиної комп‘ютерної мережі господарських судів.

Керівництво відділом здійснює начальник відділу інформаційно-тех-

нічного забезпечення судового процесу в господарському суді Рівненської 

області ПОЛІЩУК Олена Миколаївна.    

Маючи досвід роботи в судовій системі, забезпечує в господар-

ському суді Рівненської області функціонування локальної комп’ютерної 

мережі, що є складовою Єдиної 
комп’ютерної мережі господар-
ських судів України, якісне та 
професійне надання послуг з 
інформаційно-технічного забез-
печення господарського про-
цесу в суді, являється технічним 
адміністратором автоматизо-
ваної системи «Документообіг 
господарського суду» та здій-
снює технічний супровід та під-
тримку її працездатності.

Молода команда операто-
рів з уведення даних відділу 
інформаційно-технічного забез-
печення судового процесу в 
Рівненському апеляційному 
господарському суді та господар-
ському суді Рівненської області 
надає інформацію про рух справ учасникам процесів та забезпечує вне-
сення реєстраційної інформації до бази даних автоматизованої системи 
«Діловодство господарського суду» Ілючек Ю.Ф., Тирак Р.В., Максімов М.М., 
Гогой О. Д. 

Виконання технічних завдань по обслуговуванню комп’ютерної тех-
ніки, оргтехніки та периферійного обладнання господарського суду Рів-
ненської області здійснює інженер з комп’ютерних систем служби регі-
ональної інформаційно-технічної підтримки судових процесів в Рівнен-
ській області Поліщук Ілля Ігорович.

Фахівці ДП «Інформаційні судові системи» в Рівненській області реа-

лізують потреби та поставлені завдання впровадження інформаційних 
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технологій в судову діяльність використо-

вуючи сучасні інформаційні технології та 

міжнародний досвід. Приймають участь 

у науково-технічних нарадах, конферен-

ціях, семінарах, спільних міжнародних 

програмах.

Зліва направо: Поліщук І. І., Поліщук Р. Я., Поліщук О. М., 
Максімов М. М., Гогой О. Д.

Зліва направо:  
Ілючек Ю.Ф., Тирак Р.В.

ПОХИЛЬЧУК Ольга Олександрівна                                                 
суддя господарського суду Рівнен-

ської області у відставці

Згідно Постанови Верховної Ради України 
«Про призначення заступників голів та арбі-
трів арбітражних судів України» від 19 червня 
1992 року № 2486-ХІІ призначена арбітром 
арбітражного суду Рівненської області.

З січня 1999 року призначена головою 
колегії з розгляду справ про банкрутство.

Має другий кваліфікаційний клас судді.
Згідно Постанови Верховної Ради 

України «Про звільнення суддів» від 
02 листопада 2006 року № 310-V звільнена із посади судді у зв’язку з подан-
ням заяви про відставку.

Відзначена:
Знаком Вищого арбітражного суду України «Почесний працівник арбітраж-

ного суду України» (1996).

11. Вони працювали в господарському (арбітражному) 
суді Рівненської області.
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МЕЛЬНИЧУК Степан Самійлович                              
суддя господарського суду Рівненської 

області у відставці

Звільнений з посади судді у зв’язку з подан-
ням заяви про відставку (Постанова Верховної 
Ради України «Про звільнення суддів» від 02 
листопада 2006 року № 310-V звільнений із 
посади судді у зв’язку з поданням заяви про 
відставку.

Відзначений: 
Почесною відзнакою ІІ ступеня Вищого 

арбітражного суду України (2001).
Почесною грамотою Вищого господар-

ського суду України та Ради суддів господарських судів України (2003).
Ювілейним знаком Вищого господарського суду України  «15 років господар-

ським судам україни » (2006).
Ювілейною відзнакою з нагоди 85-ї річниці утворення господарських судів 

України (2007).

ПИВОВАРЧУК Галина Петрівна
старший консультант господар-

ського суду Рівненської області
(1995–2006 рр.)

З липня 1974 року працює на посаді 
друкарки Держарбітражу при Ровенському 
облвиконкомі.

В листопаді 1975 року призначена на 
посаду консультанта Держарбітражу при 
Ровенському облвиконкомі. 

З квітня 1995 року переведена на посаду 
старшого консультанта арбітражного суду 
Рівненської області.

В січні 2006 року була звільнена із займаної посади у зв’язку з досягненням 
нею граничного віку проходження державної служби. 

З січня 2006 року по грудень 2010 року працювала на посаді старшого 
статистика. 

Відзначена:
Пам’ятною грамотою Вищого арбітражного суду України (1997). 
Подякою Голови Вищого арбітражного суду України (2001).
Грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів господар-

ських судів України (2003). 
Почесною грамотою Вищого господарського суду України та Ради суддів 

господарських судів України (2005).
Відомчою відзнакою Вищого господарського суду України «Ветеран госпо-

дарського суду» (2007).
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ШАНДАЛЮК Михайло Павлович
суддя господарського суду Рівненської 

області у відставці.

Згідно рішення Рівненського облвиконкому 
№ 94 від 21.04.1987 року Шандалюк М.П при-
значений арбітром Державного арбітражу Рів-
ненської області.

Постановою Верховної Ради України від 
19.06.1992 року №2486–XІІ Шандалюк М.П при-
значений арбітром арбітражного суду Рівнен-
ської області.

Згідно наказу № 2 від 04.01.1999 року при-
значений начальником відділу по розгляду справ 
по розрахунках.

Наказом №81 від 08.12.1999 року призначений головою арбітражної колегії з 
розгляду справ про стягнення податків, зборів (обов’язкових платежів).

Має другий кваліфікаційний клас судді. 
Згідно наказу № 303 від 10.11.2006 року Шандалюк М.П звільнений з посади 

судді у зв’язку з поданням заяви про відставку на підставі постанови Верховної 

Ради України від 02.11.2006 року № 310- V «Про звільнення суддів».

Відзначений: 
Почесною відзнакою ІІ ступеня Вищого арбітражного суду України (2001).
Ювілейним знаком Вищого господарського суду України  «15 років господар-

ським судам україни » (2006).

ЧЕРНОЗУБ Андрій Степанович                                      
арбітр Ровенського обласного дер-

жавного арбітражу у відставці.

З березня 1970 року державний арбітр 
Державного арбітражу згідно рішення 
№ 185 від 07.04.1970р. 

З червня 1992 року арбітр Арбітраж-
ного суду згідно постанови Верховної Ради 
Украї ни від 19.06.1992 року № 2486-ХІІ.

Указом Президента України «Про припи-
нення повноважень суддів» від 29.02.1996 р. 
№ 157/96 звільнений з посади судді у зв’язку 
з поданням заяви про відставку.
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ЗМІСТ
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Вихідні дані


