
2011 рік  - у січні 2011 року у виданнях «Юридична практика», «Судебно-

юридическая газета» вийшли статті щодо фінансування роботи 

судів, зокрема, Харківського апеляційного господарського суду;  

- 14.01.2011року на сайті інформаційного агентства «Status Quo» 

вийшла стаття «Харьковский «Турбоатом» подтвердил в суде 

правомочность решений, принятых на собрании акционеров», в 

якій зазначено, що суди всіх інстанцій встановили законність 

рішень загальних зборів акціонерів ВАТ «Турбоатом»;  

- у лютому 2011 року, на сайті МГ «Об’єктив» було розміщено 

матеріал про вирішення спору щодо стягнення заборгованості по 

кредитам двох підприємств м. Харкова на користь ПАТ 

«Укрсиббанк»;  

- 30 березня 2011 року на сайті медіа-групи «Об’єктив» вийшов 

матеріал щодо вирішення спору про повернення збитків 

Харківській міській раді за використання землі без уплати податків 

колишніми орендарями ТЕЦ-3;  

- у 2001 році Харківський апеляційний господарський суд взяв 

участь в підготовці спеціального видання, присвяченого 20-річчю 

створення системи господарських (арбітражних) судів;  

- у червні 2011 року у Науково-практичному журналі «Актуальні 

питання цивільного та господарського права» №2 (27) 2011 вийшла 

стаття «Харківський апеляційний господарський суд. Історія та 

сьогодення»;  

- у листопаді 2011 року у газеті «Закон і бізнес» №46 (1033) 12. –  

вийшла стаття, інтерв’ю голови суду Кухаря В.І. щодо змін, які 

відбулися із запровадженням судової реформи;  

- 30 листопада 2011 року на сайті інформаційного агентства «Status 

Quo» вийшла стаття, інтерв’ю голови суду Кухаря В.І. «В 

переходный для государства период функция судов - самая 

сложная»;  

- напередодні Дня працівників суду 13 грудня 2011 року на 

обласному телебаченні (ОТБ) вийшла програма «Призначається 

зустріч», в якій взяв участь голова Харківського апеляційного 

господарського суду Кухар В.І. 

2012 рік - у жовтні 2012 року в ефір вийшла програма «Лабіринт» на каналі 

«ОТБ» за участю заступника голови суду Потапенка В.І. Тема 

випуску: «Судова реформа: реалії, проблеми».  

- 23 листопада 2012 року відбулось урочисте відкриття нової 

будівлі Харківського апеляційного господарського суду. Ця подія 



була висвітлена в наступних засобах масової інформації:  

 в новинах «Харьковские Известия» (випуск від 23.11.2012 

р.);  

 у виданні «Закон і бізнес» (випуск №48(1087), 1-7 грудня 

2012 р.), тема статті «Новосілля за найвищим розрядом»;  

 в електронних інформаційних агентствах «Статус Кво» та 

«УНІАН».  

- 15 грудня 2012 року до Дня працівників суду для газети «Голос 

України» (випуск №239 від 15.12.2012 р.) було підготовлено 

інтерв’ю з головою суду Кухарем В.І., у якому зокрема йшлося про 

відкриття нової будівлі Харківського апеляційного господарського 

суду, а також обговорено загальні питання роботи судової системи 

України. 

2013 рік - 23-24 квітня 2013 року на базі суду відбулася науково-практична 

конференція "Організація роботи та адміністрування в 

господарських судах України", яку проводив Вищий 

господарський суд України. Ця подія була висвітлена в наступних 

засобах масової інформації:  

 у виданні "Закон і Бізнес" (випуск №17 (1107), 27.04-

08.05.2013р.), тема статті: "Інновації для доступу. 

"Господарники" шукали нові форми й методи організації 

роботи та адміністрування"; 

 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 

в мережі Інтернет (vgsu.arbitr.gov.ua); 

 на веб-сайті в мережі Інтернет – Стрічка новин Харкова 

(uanews.kharkiv.ua). 

       Крім оприлюднення вищезазначеної події в засобах масової 

інформації, Харківським апеляційним господарським судом разом 

із Вищим господарським судом були видані матеріали науково-

практичної конференції (тези) – "Організація роботи та 

адміністрування в господарських судах України".  

       Також, у квітні 2013 року було видано книгу під назвою "На 

сторожі закону і справедливості" (з додатком на оптичному носії), 

що є своєрідним навігатором по Харківському апеляційному 

господарському суду. У даній книзі відображено головні 

напрацювання в різних напрямках організації діяльності і разом з 

тим окреслено яскраві риси людських особистостей, які 

спрямовують свої зусилля на досягнення спільної мети – сприяти 



дотриманню законності в економічних відносинах, захисту 

конституційних прав суб’єктів господарського обороту, 

подальшому зміцненню авторитету судової влади в суспільстві.  

- у виданні Вісник господарського судочинства (в липні №3/2013) 

видано стаття голови Харківського апеляційного господарського 

суду Кухаря В.І. «Організаційноправові аспекти судового 

адміністрування».  

- у виданні Слово національної школи суддів України (№3(4)/2013) 

стаття заступника голови Харківського апеляційного 

господарського суду Черленяка М.І. «Практичні застосування ст. 

185-3 КПАП при здійсненні господарського судочинства».  

- на офіційному веб-сайті ВГСУ (vgsu.arbitr.gov.ua) висвітлені 

спільні заняття в системі вдосконалення професійної підготовки 

суддів за темою «Проблеми застосування Закону України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом» та підсумкова нарада з обговорення проблемних 

питань, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом» (у редакції Закону України від 22.12.2011 №4212-VI), 

які відбулися на базі суду 25 жовтня 2013 року.  

- на телеканалах «Фора», «Фаворит», «ОТБ», «7 канал» вийшов в 

ефір телесюжет про Харківський апеляційний господарський суд, 

присвячений Дню працівників суду. 

2014 рік - в матеріалах міжнародної науково-практичної конференції 

«Право як ефективний суспільний регулятор» опубліковано статтю 

судді Харківського апеляційного господарського суду Гетьмана 

Р.А. на тему: «Реформування законодавства про банкрутство: 

проблеми правозастосування»;  

- в газеті «Юридичний вісник України» № 16 (981) від 19-25 квітня 

опубліковано статтю судді Харківського апеляційного 

господарського суду Хачатрян В.С. на тему: «Особливості 

розгляду справ за участю іноземних суб’єктів господарювання»  

- на сайті Національної школи суддів України розміщено 

публікацію щодо проведених занять на базі Харківського 

апеляційного суду України для секретарів судових засідань за 

окремими темами. До участі в заняттях були запрошенні судді та 

керівники структурних підрозділів Харківського апеляційного 

господарського суду;  

- 04 червня 2014 року на сайті інформаційного агентства «АТН» 



розміщено публікацію та відеоматеріал щодо проведених виборів 

голови Харківського апеляційного господарського суду;  

- в газеті «Юридичний вісник України № 25 (990) від 21-27 червня 

опубліковано статтю, написану суддею Харківського апеляційного 

господарського суду Камишевою Л.М. у співавторстві з секретарем 

суду Комаровою М.М. на тему: «Деякі проблеми застосування 

судоми законодавства при вирішенні спорів про відшкодування 

збитків, завданих навколишньому природному середовищу».  

- в газеті «Юридичний вісник України № 29-30 (994-995) від 19 

липня - 2 серпня 2014 року опубліковано статтю, написану 

керівником апарату Харківського апеляційного господарського 

суду Ковальовою О.П. у співавторстві з прес-секретарем суду 

Гриценко М.В. на тему: «Історія та сьогодення господарського 

судочинства в Україні.  

- в газеті «Закон і Бізнес» № 29 (1171) від 19-25 липня 2014 року 

опубліковано статтю «13 років на варті справедливості» про 

святкування в Харківському апеляційному господарському суді 13-

ї річниці з дня створення апеляційних господарських судів.  

- в газеті «Закон і Бізнес» № 40 (1182) від 4-10 жовтня 2014 року 

опубліковано статтю, написану секретарем судової палати, суддею 

Харківського апеляційного господарського суду Потапенко В.І. та 

начальником відділу узагальнення судової практики та 

систематизації законодавства Харківського апеляційного 

господарського суду Бережною О.Д. на тему: «Інтелектуальна 

«експертиза». 

2015 рік - 01.04.2015 р. в Харківському апеляційному господарському суді 

відбувся розширений круглий стіл «Особливості розгляду справ 

про банкрутство», інформацію про який було опубліковано: 

на веб-сайті Всеукраїнського щотижневого професійного 

юридичного видання «Юридична газета online» - «Судді 

господарських судів України обговорили у Харкові питання 

банкрутства»  

на веб-сайті газети «Закон і Бізнес» - «Судді обговорили 

особливості справ про банкрутство». 

- 20.05.2015 р. в Харківському апеляційному господарському суді 

відбувся семінар «Нью-Йоркська Конвенція про визнання та 

виконання іноземних арбітражних рішень», яка була висвітлена у 

Всеукраїнському щотижневому професійному юридичному 

виданні «Юридична газета». Стаття журналіста Єгора Желтухіна 



«Виконання арбітражних угод та іноземних арбітражних рішень». 

- 20.11.2015 р. відбувся круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми 

у сфері інтелектуальної власності», який було висвітлено веб-сайті 

Всеукраїнського щотижневого професійного юридичного видання 

«Юридична газета online» - «У Харківському апеляційному 

господарському суді обговорили актуальні проблеми у сфері 

інтелектуальної власності». 

2016 рік - 20 травня відбулася всеукраїнська науково-практична 

конференція «25 років господарській юрисдикції в Україні: досвід 

та перспективи», яку було висвітлено: 

 на інформаційно-аналітичному порталі «Харьковские 

известия» від 23.05.2016 – «25 лет хозяйственной юрисдикции 

в Украине: опыт и перспективы»; 

 на веб-порталі газети «Время» від 25.05.2016 – 

«Хозяйственный суд под реформаторской «гильотиной»; 

 в газеті «Закон і Бізнес» № 22 (1268).28 травня – 3 червня 2016 

року, опубліковано статтю «Арбітри для бізнесу»; 

- 3 червня 2016 р. відбулися спільні урочисті збори працівників 

господарського суду Харківської області та Харківського 

апеляційного господарського суду. Захід було висвітлено: 

 на інформаційно-аналітичному порталі «Харьковские 

известия» від 06.06.2016 – «Харьковский обласной 

хозяйственный суд отметил 25-летний юбилей»; 

 в газеті «Закон і Бізнес» № 24 (1270).11 червня – 17 червня 

2016 року, опубліковано статтю «На волне торжеств». 

 


