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1991–2011 рр.
Проголошення і розбудова незалежної Укра-

їни багато в чому визначили нові зміст і форми 
роботи Миколаївського держарбітражу. 

Згідно з постановою Верховної Ради Україн-
ської РСР від 4 червня 1991 року набув чиннос-
ті Закон Української РСР «Про арбітражний суд», 
відповідно до якого Державний арбітраж був ре-
організований в Арбітражний суд Миколаївської 
області. У додатку до вказаної постанови затвер-
джено штатну чисельність працівників арбі-
тражного суду Миколаївської області в кількості 
21 посади. Суд на той час займав 4 кімнати в бу-
дівлі облвиконкому [61].

З 1 грудня 1991 року В.Д. Фролова призначе-
но виконуючим обов’язки голови арбітражного 
суду [62], з 31 січня 1992 року — головою арбі-
тражного суду Миколаївської області [63].

У першому півріччі 1992 року відбулося фор-
мування арбітражного суду. Заступника голови 
суду та арбітрів призначено відповідно до по-
станови Верховної Ради України від 19 червня 
1992  року. 

До штату суду входили: голова суду В.Д.  Фро-
лов, заступник голови П.В. Цвєткова, арбі-
три В.Л.  Цвігун, Т.М. Дубова, Н.О. Волковиць-
ка, Т.Є.  Моргуленко, В.І. Міщенко, О.В. Ткаченко, 
в.о.  головного бухгалтера Л.М. Титловчук, спеці-
алісти 1-ї категорії Л.В. Шевченко, Л.І. Васильєва, 
спеціалісти 2-ї категорії А.В. Вахонін, С.В. Цвелі-
ков, старший інспектор Л.В. Іванова, інспектори 
М.П. Якимова, Н.С. Перепадя, З.І. Безус, друкарка 
1-ї категорії Є.Г. Мазурчак, друкарка 2-ї категорії 
Л.В. Смирнова та прибиральниця Л.Г. Ярмак [65].

Того ж року  голова суду врегулював розпо-
діл обов’язків між головою арбітражного суду 
та його заступником. До обов’язків голови суду 
віднесено вирішення питань загального керів-

ництва, кадрів, президії, фінансів, контролю за 
виконанням; вирішення питань координації ді-
яльності арбітражного суду з діяльністю інших 
органів державної влади, державних та право-
охоронних органів; підтримання зв’язків із за-
собами масової інформації, науковими устано-
вами; вирішення загальних питань, пов’язаних 
із діяльністю щодо нагляду, аналізу та узагаль-
нення арбітражної практики, а також вирішення 
питань підготовки положень із удосконалення 
законодавства для надання роз’яснень за окре-
мими категоріями спорів на пленум Верховно-
го арбітражного суду України. До компетенції 
заступника голови арбітражного суду віднесено 
вирішення питань нагляду за законністю рішень, 
прийнятих арбітрами першої інстанції; вирі-
шення питань кодифікації, аналітичної та пре-
вентивної діяльності арбітражного суду; конт-
роль за роботою канцелярії; вирішення питань 
контролю бухгалтерської звітності, забезпечен-
ня цілості майна та обладнання, забезпечення 
внутрішнього порядку; розгляд, за дорученням 
голови арбітражного суду, оперативних питань, 
що виникають у роботі суду [66].

20 жовтня 1992 року голова арбітражного 
суду створив три спецвідділи з розгляду спо-
рів, відділ нагляду та узагальнення арбітражної 
практики, канцелярію, машбюро та архів. Того ж 
року суд отримав додаткові приміщення в будів-
лі облдержадміністрації [67].

Діяльність арбітражного суду широко висвіт-
лювалась у засобах масової інформації: лише 
в  першому півріччі в газетах «Радянське Прибуж-
жя», «Южная правда», «Вечерний Николаев» та 
щотижневику «Аукционер» опубліковано 6  ста-
тей. Проведено 5 телепередач на місцевому те-
лебаченні та 2 на національному каналі УТ-2 [68].
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У січні 1993 року призначено керівників 
трьох спеціальних відділів для розгляду справ 
за груповими ознаками. Відділ з розгляду спо-
рів, пов’язаних із нестачею та якістю поставленої 
продукції й товарів, очолила Н.О. Волковицька; 
відділ з розгляду спорів, пов’язаних з перевезен-
ням вантажів, поверненням тари, будівництвом, 
постачанням продукції, очолила В.Л. Цвігун, 
а  відділ з розгляду спорів, пов’язаних із рефор-
мою економіки, — В.І. Міщенко [69].

У січні 1994 року створено відділ нагляду, уза-
гальнення арбітражної практики та  підготовки 
справ до розгляду, який очолила Л.І. Васильєва 
[70].

Протягом другого півріччя 1994 року з метою 
покращення організаційної та господарської ді-
яльності арбітражного суду створено загальний 
відділ, до якого увійшли господарський відділ, кан-
целярія і машбюро. Відділ очолила О.В. Орлова.

1994 року арбітражний суд розглянув 31 спра-
ву по заявах підприємств, організацій та установ 
країн СНД, зокрема 28 заяв від юридичних осіб 
Російської Федерації, 1 заяву від юридичної осо-
би Білорусі та 2 заяви від юридичних осіб Мол-
дови.

Упродовж року арбітражний суд порушив 
9  справ про банкрутство. Усі справи поруше-
но через несплатоспроможність новостворених 
підприємницьких структур — кооперативів, ма-
лих підприємств, товариств з обмеженою відпо-
відальністю.

За спорами, які було розглянуто 1994 року, 
до державного бюджету перераховано 29 млрд. 
400 млн. карбованців, 1 млн. рублів, 2375 доларів 
США [71].

1995 року штат арбітражного суду збільшився 
на 4 посади і становив 25 осіб. 

Було придбано перший комп’ютер із принте-
ром для кодифікаційно-інформаційного забез-
печення суддів та спеціалістів [72].

Протягом 1995 року до арбітражного суду на-
дійшла 1751 позовна заява та 96 заяв про бан-
крутство [73].

1996 року до арбітражного суду області на-
дійшло 3343 заяви, вирішено 1222 справи.

Щомісяця відповідно до затвердженого пла-
ну в арбітражному суді проводилося навчан-
ня із суддями та спеціалістами. Співробітники 
суду  брали участь у навчанні юристів області, 
а голова суду — у засіданнях Координаційного 
комітету по боротьбі з корупцією та організова-
ною злочинністю при обласній державній адмі-
ністрації [74].

1997 року до арбітражного суду області на-
дійшло 4139 позовних заяв, з яких прийнято до 
провадження 2037 заяв (їхня кількість порівняно 
з попереднім роком збільшилася на 85%). Як і  в 
попередні роки, значна кількість справ поверта-
лася без розгляду через неналежне оформлен-
ня. Із 2102 заяв, не прийнятих до провадження, 
повернено без розгляду 1953 заяви, відмовле-
но у  прийнятті 149 заяв. Основними причина-
ми повернення позовних заяв без розгляду були: 
неподання доказів сплати держмита у встанов-
лених порядку та розмірі, доказів вжиття заходів 
доарбітражного врегулювання спору в установ-
леному порядку,  доказів надсилання відповіда-
чеві копії позовної заяви і доданих до неї доку-
ментів.

Протягом року розглянуто 4 майнових позо-
ви за заявами підприємств, установ і організацій 
інших держав (Республіки Білорусі,  Російської 
Федерації, Латвії).

Характерними категоріями спорів були роз-
рахунки, стягнення недоїмки по податках, не-
податкових платежах та страхових внесках; 
банкрутство; скасування державної реєстрації 
суб’єктів підприємницької діяльності; регрес-
ні вимоги та відшкодування збитків, заподіяних 
навколишньому середовищу.
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1997 року до арбітражного суду надійшло 
316  заяв про порушення провадження справ 
про банкрутство (зокрема 46 заяв про визнання 
майнових вимог кредиторів), з яких по 137 зая-
вах порушили провадження. 

Також було розглянуто 329 справ, пов’язаних 
з податками, з них 51 справу — про визнання не-
дійсними рішень Державної податкової адміні-
страції України (далі — ДПА) про застосування 
фінансових санкцій за порушення податкового 
законодавства, про визнання розпоряджень ДПА 
про безспірне стягнення грошових сум такими, 
що не підлягають виконанню, про повернення 
стягнутих сум податків; 278 справ — про повер-
нення стягнення недоїмки по податках, неподат-
кових платежах, страхових внесках та пені на 
майно боржника. За результатами розгляду та-
ких справ у доход бюджету стягнуто 7893742 грн.

Серед 222 розглянутих судом справ за участю 
колгоспів (КСП) 103 справи порушено за позова-
ми прокурорів. Як відповідачі колгоспи виступи-
ли в 213 справах, як позивачі — у 9 справах.

Окрім того, було розглянуто 123 справи, 
пов’язані з визнанням недійсними актів ненор-
мативного характеру, зокрема 6 справ з питань 
приватизації, 51 справу  з питань державної ре-
єстрації, 3 справи  з питань відмови в надан-
ні або вилучення земельної ділянки, 59 справ 
про вилучення грошових коштів як економіч-
них санкцій, 1 справу про вилучення майна. 
Відповідачами в цих справах були органи ДПА, 
Держмиткому, контрольно-ревізійної служби, 
Антимонопольного комітету України, органи 
виконавчої влади. 

За підсумками 1997 року бюджет отри-
мав держмита в розмірах: 909779 грн., 5945231 
руб. РФ, 180018890 руб. Республіки Білорусь та 
3241  долар США.

1997 року арбітражний суд виніс 48 окремих 
ухвал, надіслав 11 повідомлень відповідним ор-

ганам та 4 інформації до Миколаївської облдерж-
адміністрації, органів ДПА та держуправління 
Мінекобезпеки України [75].

Наступного року до арбітражного суду на-
дійшло 5669 позовних заяв, з яких прийнято до 
провадження 3201 заяву. 

Упродовж року арбітражний суд розглянув 
56 справ про визнання недійсними актів, при-
йнятих у галузі податкового законодавства та 
при здійсненні контрольно-ревізійної діяльнос-
ті; 217 справ про звернення стягнення недоїм-
ки по податках та неподаткових платежах, пені 
на майно боржників. Окрім того, було поруше-
но провадження в 110 справах про банкрутство 
юридичних осіб (суб’єктів підприємницької ді-
яльності) за позовами органів державної подат-
кової служби. 

1998 року арбітражний суд області провів 
наради за участю керівників правоохоронних 
та контролюючих органів (прокуратури, МВС, 
Державної податкової служби, контрольно-ре-
візійної служби, Державного митного комітету, 
Антимонопольного комітету, Фонду державно-
го майна України), на які було запрошено керів-
ників органів місцевої влади. У березні відбувся 
семінар із керівниками підприємств та органі-
зацій на тему «Як захистити інтереси підприєм-
ства в арбітражному суді». У квітні представни-
ки суду взяли участь у семінарі, організованому 
ДПА в Миколаївській області. У травні проведено 
Всеукраїнський семінар суддів арбітражних су-
дів України. За запрошенням консорціуму «Вер-
ховенство права» голова суду В.Д. Фролов став 
учасником навчальної програми в Сполучених 
Штатах Америки.

На посади суддів було призначено О.Ф. Се-
реду та О.М. Мамонтову, на посаду консультан-
та  — Д.М. Горобченка, на посаду провідного спе-
ціаліста — О.Г. Таранущенко, на посаду секретаря 
приймальні — М.П. Зелінську. 
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1998 року голові суду В.Д. Фролову надано 
звання «Заслужений юрист України», заступника 
голови суду П.В. Цвєткову та суддю Т.М. Дубову 
нагороджено знаком «Почесний працівник арбі-
тражного суду України» [76].

Наступного року штат арбітражного суду 
збільшено до 39 одиниць, до нього увійшли: го-
лова суду, заступник голови, 12 суддів, начальник 
відділу підготовки справ до розгляду й контро-
лю за виконанням рішень, начальник загального 
відділу, начальник фінансового відділу, помічник 
голови суду, 3 головних спеціалісти, 2 провідних 
спеціалісти, 4 консультанти, 5 спеціалістів І кате-
горії, завідувач приймальні, старший інспектор-
касир, старший інспектор, 2 друкарки І категорії, 
водій І класу та прибиральниця [77].

1999 року створено сектори із розгляду гос-
подарських справ за окремими спорами. І сек-
тор розглядав справи, пов’язані з участю орга-
нів державної податкової інспекції, та справи 
з розрахунків, ІІ та ІV сектори — заяви про ви-
знання підприємств банкрутами, ІІІ сектор — 
справи, пов’язані з перевезенням вантажів, по-
верненням тари, будівництвом, поставкою й 
купівлею-продажем товарів, та справи, що вини-
кали у зв’язку з укладанням, зміною та розірван-
ням господарських угод, розрахунками. V та VІІІ 
сектори розглядали позови прокурорів, VІ сек-
тор — спори про визнання недійсними актів з 
підстав, передбачених законодавством, а також 
справи, пов’язані з участю Антимонопольного 
комітету, Фонду державного майна, Держмитко-
му, Державної комісії з цінних паперів, НБУ, КРУ, 
органів місцевого самоврядування, приватиза-
цією майна, орендними відносинами. VІІ сектор 
розглядав справи, пов’язані із земельним зако-
нодавством, охороною навколишнього серед-
овища, з  купівлею-продажем продукції і това-
рів; заяви за участю фермерських (селянських) 
господарств, Пенсійного фонду України, спра-
ви з  розрахунків. ІХ сектор розглядав заяви про 

скасування реєстрації, про визнання та захист 
права власності, справи з розрахунків [78].

1999 року арбітражний суд розглянув 
3330  справ, з яких 98 справ — щодо спорів про 
укладання, зміну, розірвання договорів та ви-
знання їх недійсними, 2441 справу в майнових 
спорах про виконання господарських договорів 
та з інших підстав, 267 справ про банкрутство, 
489  справ у спорах про визнання недійсними 
актів та 35 справ щодо інших спорів.

У січні 1999 року арбітражний суд провів нараду 
за участю керівників правоохоронних та контро-
люючих органів, керівників місцевих органів вла-
ди, у березні — спільне заняття з ДПА в Микола-
ївській області. У квітні арбітражний суд разом із 
прокуратурою області та державним управлінням 
Міністерства екологічної та ядерної безпеки Укра-
їни в Миколаївській області провів заняття, при-
свячене основним проблемам практики розгляду 
справ за позовами прокурорів і органів охорони 
навколишнього середовища. У квітні відбулася зу-
стріч суддів з начальником управління й началь-
никами відділів СБУ області, відповідальними за 
безпеку у сфері економічних відносин.

Упродовж року на посади головних спеціа-
лістів було призначено С.В. Стрельчука, Л.В. Ков-
тонюк, спеціалістів І категорії — Т.Є. Галініче-
ву, Н.В.  Осипову, О.В. Невмержицьку, І.В. Бєлік, 
О.В.  Малих, секретаря приймальні – З.М. Міщен-
ко, провідного спеціаліста — С.В. Шойхет, водія 
— С.І. Скрипку [79].

Діяльність арбітражного суду продовжувала 
висвітлюватись у місцевій пресі — газетах «Ра-
дянське Прибужжя» та «Южная правда». Протя-
гом 1999 року опубліковано статті «Протидіяти 
економічним правопорушенням», «В арбитраж-
ном суде подвели итоги», «До восьмої річниці 
створення системи арбітражних судів», «Є такий 
суд — арбітражний», «У потерпілих на виробни-
цтві є захист», «Банкрутів на селі не буде», «Закон 
про банкрутство: палиця на два кінці». У газеті 
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«Арбітражні вісті» (м. Львів) опубліковано стат-
ті «Встати! Суд іде!» та «Хочете спокійного життя 
— захищайте майно орендаря» за документами 
справи ПП «Воткан» до ВАТ «Агротрейд» [81].

Поступово штатна чисельність працівників 
суду змінювалася: 2000 року штат арбітражного 
суду збільшено до 50 одиниць [82].

Зростання кількості звернень до суду, поява 
нових категорій справ, зміни в структурі госпо-
дарських спорів зумовили створення колегій. Зо-
крема, при арбітражному суді було організовано 
Колегії з визнання банкрутами суб’єктів підпри-
ємницької діяльності та з розгляду справ про стяг-
нення податків, зборів (обов’язкових платежів), 
утворено 5 секторів із розгляду господарських 
спорів. До складу кожного сектора входили суддя 
та його помічник, до кожної Колегії — 3  судді й 3 
помічники.

Протягом року для суддів та начальників 
відділів проведено 10 нарад із проблемних пи-
тань  розгляду заяв про перевірку рішень і ухвал 
у порядку нагляду, щодо усунення недоліків по 
результатах вивчення практики своєчасного 

розгляду справ суддями, а також з організацій-
но-кадрових питань. Окрім того, організовано 4 
навчальні збори зі спеціалістами суду на теми: 
правила судової етики, ведення судового засі-
дання, запровадження Арбітражного інформа-
ційного центру, узагальнення арбітражної прак-
тики та зміни в законодавстві.

2000 року призначено на посади: суддів — 
К.Л.  Василяку, Т.В. Гриньову, А.К. Семенова, го-
ловного спеціаліста — О.К. Лопатіна, провідно-
го спеціаліста — Н.О. Семенчук, консультантів 
— М.В.  Коваль, М.В. Самохвала, спеціаліста ІІ ка-
тегорії — Н.О. Мєдведєву, старших інспекторів — 
О.В.  Квятковську, О.М. Башару, К.А. Гожбур, друкарку 
І категорії — Т.М. Божеву, завідувача господарством 
— М.М.  Гуцаленко, прибиральниць — С.П. Золот-
ченко, Г.М. Юрченко, водія — О.Ю. Дєньговського.

У серпні 2000 року при арбітражному суді 
створено відділ Державного підприємства «Арбі-
тражний інформаційний центр», до складу якого 
увійшли: начальник відділу —  інженер О.В. Щер-
баков, спеціаліст з питань банкрутства Г.О.  Дєнь-
говська, оператор О.О. Матвєєва.

Працівники відділу забезпечення судового процесу 
та аналітично-статистичної роботи. 2009 рік. 
Серед зображених на фото: Т.О. Гордієнко —  
суддя Миколаївського окружного адміністративного суду 
(з 2009 року), Я.А. Чернявська — суддя Корабельного 
районного суду м. Миколаєва (з 2010 року)
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2000 року арбітражний суд розглянув 
3866  справ. Цього року з’явилися й нові катего-
рії спорів: про виключення майна з акту опису 
Державної виконавчої служби та про визнання 
недійсним результату публічних торгів з реалі-
зації закладеного майна. Також зросла кількість 
спорів, пов’язаних із розрахунками в народному 
господарстві. Того ж року в місцевій пресі опуб-
ліковано 13 статей про діяльність арбітражного 
суду Миколаївської області [83].

У лютому 2001 року відбувся пленум Вищого 
Арбітражного суду України, на якому відзначено 
успішну роботу у сфері організаційної діяльнос-
ті арбітражних судів Донецької, Харківської, Жи-
томирської та Миколаївської областей. 

З 2001 року арбітражний суд зазнає чимало 
важливих організаційно-штатних змін.  Відпо-
відно до Закону України від 21 червня 2001 року 
«Про внесення змін до Закону України «Про ар-
бітражний суд» слово «арбітражний» замінено 
на слово «господарський». Отже, правосуддя 
в  господарських відносинах почали здійсню-

вати господарські суди. Відповідно до системи 
судів загальної юрисдикції, затвердженої Кон-
ституцією України та Законом України «Про су-
доустрій України» від 1 червня 2002 року,  гос-
подарський суд Миколаївської області  набув 
статусу місцевого господарського суду — суду 
першої інстанції. Господарський процесуаль-
ний кодекс України було доповнено новим роз-
ділом XII «Перегляд судових рішень у касацій-
ному порядку», що визначив загальні правові 
засади касаційного провадження в господар-
ському процесі. 

Відповідно до наказу Вищого господарського 
суду України № 19 від 26 липня 2001 року утво-
рено колегію з розгляду справ, пов’язаних із за-
хистом прав інтелектуальної власності (перші 
в  її складі — голова колегії О.М. Мамонтова, судді 
Л.В. Ковтонюк, Т.В. Гриньова). Слід зазначити, що 
колегія не обмежувалася розглядом справ тільки  
вказаної категорії.

Згідно з Указом Президента України від 
27  грудня 2001 року суддю Л.В. Ковтонюк пере-

Людмила Володимирівна 
Ковтонюк

Валентина Леонідівна 
цвігун

Судді Вищого господарського суду України
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ведено до господарського суду Київської області 
у межах п’ятирічного  строку.

З нагоди 10-ї річниці від дня створення сис-
теми господарських (арбітражних) судів Украї-
ни за сумлінну й бездоганну працю 2001 року 
нагороджені цінними подарунками та відзна-
чені подяками суддя Л.І. Васильєва, спеціаліст 
відділу підготовки справ до розгляду і контро-
лю за виконанням рішень О.В. Малих, завіду-
вач друкарського бюро О.І. Шалигіна, а також 
журналісти Н.І. Чубук та Ю.І. Ростіянов — за ви-
світлення ефективної роботи суду, що сприяло 
підвищенню довіри суспільства до судової сис-
теми.

2002 року господарський суд порушив про-
вадження в 4061 справі. З урахуванням кількості 
справ, не розглянутих попереднього року, було 
закінчено провадження в 4077 справах, за ре-
зультатами розгляду яких до державного бюдже-
ту стягнуто 28 440 481 грн. [84].

Штатна чисельність працівників суду 
2002  року становила вже 65 осіб [85]. 

На виконання вимог Закону України «Про 
державну службу» для прийняття на посади дер-
жавних службовців утворено конкурсну комісію 
на чолі  з О.Ф. Середою. Членами комісії стали 
П.В.  Цвєткова, Т.Є. Моргуленко, О.М. Мамонто-
ва, Т.А. Лазарєва, М.Ф. Козак, секретарем комісії — 
С.В. Горшевська.

2002 року за участю голови Одеського апе-
ляційного господарського суду В.С. Балуха від-
булася розширена нарада з керівниками органів 
державної влади області, органів місцевого са-
моврядування, правоохоронних, контролюючих 
органів з питань забезпечення законності й про-
тидії економічним правопорушенням. 

На підставі Постанови Верховної Ради Украї-
ни від 4 липня 2002 року суддю В.Л. Цвігун обрано 
на посаду судді Вищого господарського суду Укра-
їни. Указом Президента України помічника голови 
суду О.Г. Таранущенко призначено на посаду суд-
ді господарського суду Миколаївської області, суд-
дю О.М. Мамонтову переведено до господарського 
суду Київської області в межах п’ятирічного строку.

Наталія Олександрівна 
Волковицька

Олена Миколаївна 
Мамонтова
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Відповідно до рішення виконкому ради Спіл-
ки юристів України, за вагомий особистий вне-
сок в розбудову правової держави, зміцнення за-
конності і правопорядку Почесною грамотою 
нагороджено голову господарського суду облас-
ті В.Д. Фролова, подякою Вищого господарсько-
го суду — заступника голови суду П.В. Цвєткову, 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України 
із врученням пам’ятного знака — начальника фі-
нансового відділу суду Т.А. Лазареву.

Задля професійного зростання працівники 
суду продовжували брати активну участь у ро-
боті науково-практичних конференцій та се-
мінарів. Так, у жовтні 2002 року суддя О.Г. Та-
ранущенко стала учасником семінару суддів 
господарських судів України в рамках проекту 
«Центр комерційного права» за темою «Практи-
ка застосування та перспективи розвитку гос-
подарського процесуального законодавства про 
виконання рішення». На семінарі порушували-
ся питання щодо вдосконалення законодавства, 
вирішення спорів у першій інстанції, перегля-
ду судових рішень в апеляційному, касаційно-
му порядках та Верховним Судом України. Суддя 
Н.О. Волковицька виступала на конференції для 
суддів та представників Державної комісії з цін-
них паперів і фондового ринку «Корпоративне 
управління та вирішення спорів інвесторів».

З метою досягнення єдиної практики розгля-
ду справ та однакового тлумачення окремих пи-
тань чинного законодавства в суді проводилися 
регулярні навчальні збори суддів,  юристів під-
приємств та організацій Миколаївщини. 

Протягом року вжито заходів для своєчас-
ного впровадження норми Господарського про-
цесуального кодексу України щодо здійснення 
технічної фіксації судового процесу. Штат суду 
поповнився секретарями судового засідання, які 
пройшли відповідне навчання. Було придбано та 
встановлено в залах судових засідань апаратуру 
для звукозапису. 

2003 року господарський суд порушив 
провад ження в 4090 справах [86].

Зростання кількості спорів зумовило збіль-
шення штатної чисельності суду, яка 2003 року 
становила 89 посад [87].

Згідно з Указами Президента України протя-
гом 2003 року на посади суддів призначено по-
мічників суддів — І.Г. Філінюка,  Д.М. Горобченка. 

Упродовж 2003 року на посаду керівника апара-
ту суду призначено помічника голови суду Н.О. Мед-
вєдєву, на посаду заступника керівника апарату суду 
—провідного спеціаліста С.В. Горшевську. 

За сумлінне ставлення до виконання служ-
бових обов’язків 2003 року було нагороджено 
16  працівників господарського суду.

Для забезпечення суддів та працівників апа-
рату суду нормативно-правовими  актами,  на-
уковою спеціальною літературою, матеріалами 
судової практики з 2003 року в суді діє власна 
біб ліотека. 

2004 року до господарського суду Миколаїв-
ської області надійшло 7906 позовних заяв, по-
рушено провадження в 6657 справах [88].

Штатна чисельність працівників суду стано-
вила 89 одиниць [89].

Кадрові зміни відбувались і протягом 
2004  року. Згідно з Постановою Верховної 
Ради України від 18 березня 2004 року суддю 
Н.О.  Волковицьку призначено на посаду судді 
Вищого господарського суду України. Відповід-
но до Указу Президента України від 11 травня 
2004 року суддю Н.О. Семенчук  призначено на 
посаду судді господарського суду Миколаївської 
області в  межах п’ятирічного строку. Протягом 
року до господарського суду прийнято чимало 
державних службовців, призначено начальників 
відділів: В.Г. Терентьєва (організаційно-кадровий 
відділ), Т.Ю. Фортуну (загальний відділ), О.І. Бі-
лецького (господарський відділ). Після звільнен-
ня О.І. Білецького на посаду начальника госпо-
дарського відділу призначено О.В. Волошину.
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З метою підвищення професійного рівня суд-
дів господарського суду Миколаївської області 
організовано стажування в Одеському апеляцій-
ному господарському суді.

Протягом 2004 року суддя Д.М. Горобченко 
підвищував кваліфікацію в Академії суддів Украї-
ни, суддя О.Г. Таранущенко проходила стажуван-
ня в Одеському апеляційному господарському 
суді. Суддя Л.І. Васильєва брала участь в науко-
во-практичному семінарі для суддів господар-
ських судів України з питань захисту права ін-
телектуальної власності, що проводився Вищим 
господарським судом України спільно з Проек-
том «Центр комерційного права», реалізованим 
фірмою «Делойт Туш Томатсу» за фінансової під-
тримки Агентства США з міжнародного розвит-
ку (USAID). Семінар пройшов на базі Одеського 
апеляційного господарського суду. 2004 року 
суддя В.І. Міщенко взяв участь у  Всеукраїнсько-
му семінарі з питань застосування законодавства 
про банкрутство на базі Львівського апеляційно-
го господарського суду. У жовтні 2004  року суд-
ді О.В. Ткаченко та Л.І. Васильєва взяли участь у 
науково-практичній конференції в м. Харкові, 
присвяченій питанням вдосконалення госпо-
дарського судочинства та проблемам, що вини-
кають при розгляді спорів, пов’язаних з  держав-
ним регулюванням економічних відносин. 
Конференцію організував Вищий господар-
ський суд України спільно з Академією право-
вих наук України, Академією суддів України та 
Харківським апеляційним господарським судом. 
У листопаді 2004  року в Одеському регіонально-
му відділенні Академії суддів пройшли навчання 
судді Д.М.  Горобченко та І.Г. Філінюк. Протягом 
року також неодноразово підвищували кваліфі-
кацію працівники апарату суду.

З нагоди відзначення Дня юриста за сумлін-
ну і творчу працю 2004 року нагороджено По-
чесною грамотою Миколаївської обласної дер-
жадміністрації суддю Л.І. Васильєву, Почесними 

грамотами Миколаївської обласної ради — суд-
дів В.І. Міщенка та К.Л. Василяку, начальника за-
гального відділу Т.Ю. Фортуну та помічника за-
ступника голови суду Т.О. Гордієнко.

Постановою Верховної Ради України від 
23  лютого 2005 р. Ю.М.Коваля обрано безстро-
ково на посаду судді  господарського суду Ми-
колаївської області,  згодом Указом Президента 
від 3 квітня 2005 року призначено на посаду го-
лови суду. Ю.М. Коваль очолював господарський 
суд до  2010 року. 

Указом Президента від 17 жовтня 2005 року 
на посаду судді господарського суду Миколаїв-
ської області призначений С.М. Коваль.

  З метою узагальнення судової практики 
2005  року в Одеському апеляційному госпо-
дарському суді організовано стажування суд-
дів господарського суду Миколаївської облас-
ті: Т.В. Гриньової, Н.О. Семенчук, О.В. Ткаченка, 
О.Г. Таранущенко, І.Г. Філінюка. Як і раніше, судді  
та працівники суду активно брали участь у семі-
нарах та науково-практичних конференціях.

З нагоди святкування 14-ї річниці від дня 
створення системи господарських судів України 
за сумлінну і творчу працю, досягнення у про-
фесійній діяльності нагороджено: суддю В.І. Мі-
щенка — знаком «Почесний працівник госпо-
дарського суду України»,  суддю Н.О. Семенчук 
— грамотою Вищого господарського суду Укра-
їни та Ради суддів господарських судів України, 
суддю А.К. Семенова — Почесною грамотою Ми-
колаївської  обласної ради. 

2006 року господарський суд Миколаївської 
області розглянув 9928 справ, з яких 378 справ 
— щодо спорів про укладення, зміну, розірвання 
договорів та визнання їх недійсними, 3969 справ 
— щодо майнових спорів про виконання госпо-
дарських договорів та з інших підстав, 382 спра-
ви про банкрутство,  301 справу про визнання 
актів недійсними, 1 справу щодо спору про пра-
во на об’єкт інтелектуальної власності та розпо-
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рядження майновими правами інтелектуальної 
власності,  4897 справ в  інших позадоговірних 
немайнових спорах.

Порівняно з іншими господарськими судами 
України навантаження на суддів господарського 
суду 2006 року значно збільшилося.

У жовтні 2006 року суддя К.Л. Василяка прой-
шов навчання з підвищення кваліфікації суддів, 
призначених на посаду безстроково, на базі Ін-
ституту післядипломної освіти Київського наці-
онального університету ім. Т.Г. Шевченка.

З нагоди 15-ї річниці створення господар-

ських (арбітражних) судів нагороджено знака-
ми «Ветеран господарських судів України»,  юві-
лейними знаками «15 років господарським судам 
України» ветеранів арбітражних органів — го-
ловного арбітра О.Л. Лебедєва та арбітра В.М. По-
лянську. 

Ювілейним знаком «15 років господарським 
судам України»  нагороджено суддів В.Д. Фро-
лова, Т.М. Дубову, Т.Є. Моргуленко, Л.І. Васильєву, 
В.І.  Міщенка,  начальника фінансово-економіч-
ного відділу Т.А.Лазарєву. Почесною грамотою 
Вищого господарського суду України та Ради 
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Святкування ювілею судді Павліни Василівни Цвєткової 



80

суддів господарських судів України із врученням 
пам’ятного знака нагороджено суддю К.Л. Васи-
ляку та ін.

Протягом 2007 року господарський суд Мико-
лаївської області розглянув 13368 справ, з яких 
9567 справ (71,5% від загальної кількості) розгля-
нуто в порядку адміністративного провадження 
із застосуванням Кодексу адміністративного су-
дочинства України.

2007 року штатна чисельність працівників 
господарського суду становила 91 одиницю.

Протягом року активно працювала бібліотека 
суду. Фонд бібліотеки наповнився інформацій-
ними документами, довідково-бібліографічними 
вказівками, зібранням актів законодавства, кни-
гами, періодичними виданнями, публікаціями, 
статтями та іншими документами, що комплек-
туються органами  юстиції. Оформлено перед-
плату на періодичні видання.

З нагоди 16-ї річниці створення господар-
ських (арбітражних) судів України в суді уро-
чисто відзначено роботу суддів та працівників 
апарату. Почесною грамотою Вищого господар-
ського суду України нагороджено суддів Т.В. Гри-
ньову, Л.І. Васильєву, Н.О. Семенчук. 

Рішенням Ради суддів України від 17 квітня 
2008 року на посади заступників голови суду 
призначено суддів К.Л. Василяку, Л.І. Васильєву.

Указом Президента України від 13 листопада 
2008 року на посаду судді господарського суду 
Миколаївської області строком на п’ять років 
призначено В.О. Ржепецького.

2009 року розпочав свою діяльність Ми-
колаївський окружний адміністративний суд. 
У  зв’язку з цим із структури господарського суду 
було виведено колегію з розгляду справ про стяг-
нення податків, зборів (обов’язкових платежів). 
Штат адміністративного суду поповнився про-

Урочиста подія 
з нагоди виходу 
у відставку судді 
Тамари Євгенівни 
Моргуленко
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фесійними кадрами, що отримали досвід робо-
ти в господарському суді Миколаївської облас-
ті. Зокрема, помічники суддів господарського 
суду М.В. Мавродієва, О.В. Малих, Т.О. Гордієнко 
стали суддями Миколаївського окружного ад-
міністративного суду. Колишні працівники гос-
подарського суду обійняли керівні посади в ад-
міністративному суді: керівником апарату стала 
Г.В. Недбай, начальниками відділів — Л.В. Яцун, 
Т.О.  Холіна, М.В. Кобак, Н.В. Осипова.

У вересні 2009 року заступник голови суду 
К.Л. Василяка затвердив Положення про відзна-
чення грамотою господарського суду Микола-
ївської області, подякою господарського суду 
Миколаївської області, про нагородження почес-
ною відзнакою господарського суду Миколаїв-
ської області «Знак Пошани».

Згідно з Постановою Верховної Ради Украї-
ни  від 5 лютого 2009 року  на посаду судді гос-
подарського суду Миколаївської області обрано 
безстроково Т.М. Давченко. 

Протягом  року судді господарського суду не-
одноразово брали участь у семінарах і науково-
практичних конференціях. У березні 2009 року 
заступник голови господарського суду Микола-
ївської області К.Л. Василяка та суддя В.Д. Фролов  
стали учасниками конференції суддів господар-
ських судів України. 

30 вересня 2009 року відбулись урочисті збо-
ри, присвячені 65-річчю судді П.В. Цвєткової. 
З нагоди ювілею, за вагомий внесок у запрова-
дження конституційних засад у господарське су-
дочинство суддю відзначено почесною відзна-
кою Вищого господарського суду України «Знак 
Пошани», почесною відзнакою господарського 
суду Миколаївської області «Знак Пошани», По-
чесною грамотою Миколаївської обласної ради, 
Почесною грамотою Миколаївської міської ради. 

2010 року господарський суд Миколаївської 
області розглянув 3277 справ, зокрема 474 спра-
ви про укладення, зміну, розірвання договорів та 

визнання їх недійсними, 2076 справ у майнових 
спорах про виконання господарських договорів 
та з інших підстав, 436 справ про банкрутство, 
60 справ про визнання актів недійсними, 6 справ 
про право на об’єкти інтелектуальної власності 
та розпорядження майновими правами інтелек-
туальної власності, 285 справ щодо  інших поза-
договірних немайнових спорів. 

2010 року штатну чисельність працівників 
суду збільшено на 2 посади судді.

20 січня 2010 року в господарському суді Ми-
колаївської області відбулася урочиста подія, 
присвячена виходу у відставку судді господар-
ського суду Миколаївської області Т.Є. Моргулен-
ко. З нагоди ювілею суддю відзначено почесною 
відзнакою Вищої ради юстиції України «Знак 
Пошани», почесною відзнакою господарського 
суду Миколаївської області «Знак Пошани»,  гра-
мотою Вищого господарського суду України та 
Ради суддів господарських судів України, подя-
кою Одеського апеляційного господарського 
суду, Почесною грамотою Миколаївської облас-
ної державної адміністрації, Почесною грамо-
тою Миколаївської міської ради. 

Відповідно до Рішення Вищої ради юстиції від 
22 листопада 2010 року заступника голови суду 
К.Л. Василяку призначено на посаду голови гос-
подарського суду Миколаївської області. 

З нагоди відзначення Дня створення систе-
ми господарських судів України за сумлінну та 
творчу працю й вагомий особистий внесок у за-
безпечення роботи господарського суду Мико-
лаївської області К.Л. Василяку нагороджено зна-
ком «Почесний працівник господарського суду 
України».

Протягом року наказами начальника тери-
торіального управління Державної судової ад-
міністрації України в Миколаївській області на 
посаду керівника апарату суду призначено на-
чальника відділу судового процесу та аналі-
тично-статистичної роботи М.В. Самохвала, на 
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посаду заступника керівника апарату суду — на-
чальника відділу документального забезпечення  
Т.Ю. Фортуну.

У вересні 2010 року суддя О.В. Ткаченко взяв 
участь у конференції суддів господарських судів 
України та в X позачерговому з’їзді суддів Укра-
їни. Суддя В.І. Міщенко став учасником міжна-
родної науково-практичної конференції з пи-
тань банкрутства.

Важливою подією в історії господарського 
судочинства періоду незалежності стала судо-
ва реформа 2010 року. Із прийняттям 7 липня 
2010  року нового Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів» організація й діяльність 
господарського суду Миколаївської області всту-
пили в новий етап розвитку. Зокрема, з початку 
2011 року в господарському суді функціонує ав-
томатизована система документообігу, яка забез-
печує об’єктивний та неупереджений розподіл 
справ між суддями з додержанням принципів 
черговості та рівної кількості справ для кожно-

го судді. Тепер визначення судді або колегії суд-
дів для розгляду конкретної справи здійснюєть-
ся автоматизованою системою документообігу 
суду під час реєстрації відповідних документів 
за принципом вірогідності, і вcі справи розподі-
ляються з урахуванням спеціалізації суддів.

Сьогодні господарський суд Миколаївської 
області укомплектовано кваліфікованими, ви-
сокопрофесійними та авторитетними кадрами,  
діяльність яких утворює сталі гарантії захисту 
прав суб’єктів господарської діяльності (у січні  
2011 року штатна чисельність працівників суду 
становила 99 посад).

Сучасний етап розвитку господарського суду 
Миколаївської області пов’язаний із неухильним 
дотриманням принципу верховенства закону і 
права. Завдяки високій професійній майстер-
ності суддів господарського суду, виваженості та 
справедливості їхніх судових рішень більшість 
підприємств області продовжують успішно пра-
цювати на користь держави. 

Будівля, в якій розташовано 
господарський суд Миколаївської області


