
 

 

 

  

НОВООДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 

Новоодеський район в теперішніх межах утворився 7 березня 1923 року, в 
складі Миколаївської області він з 22 вересня 1937 року. Розташований центральній 
частині області, в нижній течії річки Південний Буг. Площа району 1,4 тис. кв. 
метрів, що становить 5,7 % території області. 

Історія заснування селища Нова Одеса (Алєксєєвське до 1739р., Федорівка до 
1832р.) сягає початку XVIII ст. Першими поселенцями в цих краях були 
старообрядці, що тікали на малозаселені землі під час сильних гонінь в центральних 
областях Росії. Основним заняттям жителів цього краю було землеробство та 
скотарство (особливо розведення коней, великої рогатої худоби та овець). Часто в 
ці краї заїжджали запорізькі козаки на звірині гони та рибні лови. В 1768-74рр. 
запорожці брали активну участь у російсько-турецькій війні, за що царський уряд 
виділив по річках їм землі для поселення. Тут же селились вихідці із Туреччини, 
молдовани, волохи, болгари та інші придунайські християни, що перейшли на бік 
Руських військ під час війни. 

Новоодеський районний суд розташований в центрі міста за адресою: м.Нова 
Одеса, вул.Леніна, 190. Нова будівля суду була побудована в 1981 році. 

З 1952 року по 1965 рік головою суду працював Шевченко (ім'я та по-батькові 
в книгах наказів відсутнє). 

З 1965 року по 1987р. головою суду працював Гураєвський Григорій 
Михайлович, за ініціативи якого було розпочато будівництво сучасної будівлі 
Новоодеського районного суду. Під його керівництвом почала працювати суддею 
Беленська Варвара Григорівна, яка зараз працює адвокатом Новоодеської 
юридичної консультації. 

З 1987 року по 1 липня 2009 року головою суду працював Задунайський 
В'ячеслав Васильович, який народився 1 липня 1945 року в с.Нечаяному 
Миколаївської області в сім'ї робітників. Після закінчення середньої школи з 1963 
року працював столяром в радгоспі «Нечаянський», потім з 1964р. по 1965 рік - 
лаборантом Нечаянської середньої школи. З 1965 по 1973 р. навчався Одеському 
державному університеті ім. І.І.Мечникова, після закінчення якого з 1973 по 1978р. 
працював старшим юристом, начальником юридичної групи Доманівського 
районного управляння сільського господарства. 

З 1978р. працював народним суддею Доманівського районного народного 
суду. Трудящими Новоодеського району було висунуто Задунайського В.В. 
кандидатом в народні судді. Виборча комісія Новоодеського району Миколаївської 
області з виборів народних суддів зареєструвала Задунайського В.В. кандидатом в 
народні судді Новоодеського районного народного суду. 

В 2008 році голові суду Задунайському В.В., було присвоєне звання 
Заслуженого юриста України. 

З 2009 року Задунайський В.В. у відставці. 
Під керівництвом голови суду Задунайського В.В. почала працювати з 1987 

року по 2004р. суддя Панкратова Валентина Григорівна, на цей час - у відставці 
Зараз в суді відповідно до штатного розпису працює 22 працівника. Три 

судді: Гажа Олег Петрович, який виконує обов'язки голови суду, та судді Ітрін 
Микола Васильович, Баранкевич Валерія Олегівна. 



 


