
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

 

 3 жовтня 2016 р.                               м. Київ                                                             № 302/к 

 

Про відзначення працівників 

органів судової влади з нагоди  

Дня юриста 
  

За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 

проявлену ініціативу, творчий підхід до виконання службових завдань                        

та з нагоди Дня юриста 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. НАГОРОДИТИ: 

 

  заохочувальною відзнакою Державної судової адміністрації України ― 

нагрудним знаком "Знак пошани": 

 

ВАСИЛЕВИЧА 

Віктора Степановича 

 

― суддю Апеляційного суду Рівненської 

області у відставці;  

ВЛАСЕНКА 

Олександра Васильовича  

 

― суддю Апеляційного суду 

Хмельницької області у відставці; 

ГУБУ 

Євгенію Іванівну 

― суддю Київського районного суду 

міста Одеси у відставці; 

 

ЄСТЄНІНУ 

Валентину Василівну   

― суддю Апеляційного суду Донецької 

області у відставці; 

 

ЗАЇКУ  

Віктора Миколайовича  

 

― суддю Апеляційного суду 

Хмельницької області у відставці; 

ЗУБЦЯ 

Григорія Івановича   

― суддю Апеляційного суду міста Києва 

у відставці; 
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ЛАДИКУ 

Ярослава Івановича   

― суддю Апеляційного суду Івано-

Франківської області у відставці; 

 

ЛОБОДЗІНСЬКОГО  

Сергія Володимировича 

  

― суддю Апеляційного суду Херсонської 

області у відставці. 

2. НАГОРОДИТИ:  

 

 Почесною грамотою Державної судової адміністрації України: 

 

АНУЧКІНУ  

Олесю Захарівну   

― секретаря судового засідання 

Кіцманського районного суду 

Чернівецької області; 

 

БАБАНЛИ 

Расіма Шагіновича  

― заступника керівника апарату – 

начальника науково-експертного 

управління Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ; 

 

БУЛКАТ 

Марину Сергіївну  

 

― начальника управління юридичного 

забезпечення суду Вищого 

спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних 

справ;  

 

ВОЙТЕНКО  

Аллу Петрівну  

― заступника начальника фінансово-

економічного відділу Апеляційного 

суду Харківської області; 

 

ДЕМБІЦЬКУ 

Оксану Володимирівну   

― начальника відділу забезпечення 

роботи другої судової палати 

Львівського апеляційного 

адміністративного суду;  

 

   

ДОВГАЛЬ  

Надію Іванівну  

― старшого консультанта 

Кузнецовського міського суду 

Рівненської області; 

 

КАЗАНОК  

Юлію Василівну  

 

― керівника апарату  Нікопольського 

міськрайонного суду 

Дніпропетровської області; 
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КЛЕВЕЦЬКУ  

Оксану Миколаївну  

― секретаря судового засідання 

Ковельського міськрайонного суду 

Волинської області; 

 

МЕЛЬНИК 

Наталію Павлівну   

 

― керівника апарату Ширяївського 

районного суду Одеської області; 

НЕСТЕРЕНКО  

Валентину Миколаївну   

― помічника судді Апеляційного суду 

Київської області; 

 

ПОЛІЩУК  

Ірину Олексіївну  

― керівника апарату Ленінського 

районного суду міста Миколаєва; 

 

ПОЛЬНУ 

Оксану Орестівну  

― директора Львівського регіонального 

відділення Національної школи суддів 

України; 

 

РИБЧУК  

Ольгу Дмитрівну  

― начальника відділу організаційного 

забезпечення розгляду кримінальних 

справ Апеляційного суду 

Хмельницької області; 

 

СЕРДЮКА 

Валентина Васильовича  

― заступника керівника апарату Вищого 

спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних 

справ; 

 

СУПРУНЕНКО  

Олену Леонідівну  

― керівника апарату Черняхівського 

районного суду Житомирської області; 

 

ЧЕРНЮК 

Ольгу Анатоліївну  

― консультанта відділу діловодства та 

обліку звернень громадян (канцелярія) 

Апеляційного суду Київської області; 

 

ШУБІНУ  

Юлію Євгенівну  

― заступника начальника відділу 

узагальнення судової практики та 

систематизації законодавства 

Харківського апеляційного 

господарського суду. 
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3. ВІДЗНАЧИТИ:  

  

 Подякою Державної судової адміністрації України: 

 

БУРЛАЧЕНКА 

Сергія Сергійовича  

 

 

― начальника юридичного відділу 

Територіального управління  

Державної судової адміністрації 

України в місті Києві; 

 

ДМИЩУКА 

Олександра Анатолійовича  

― головного спеціаліста відділу 

узагальнення судової практики, 

статистики та інформатизації 

Рівненського апеляційного 

господарського суду; 

  

ДОРОХОВА 

Микиту Олександровича  

― старшого судового розпорядника 

відділу судових розпорядників 

Донецького окружного 

адміністративного суду;  

 

ЗУЄВИЧ 

Лесю Леонідівну 

― начальника управління забезпечення 

роботи другої судової палати Вищого 

господарського суду України; 

 

ІВАНОВА 

Олексія Олеговича 

― начальника управління забезпечення 

роботи четвертої судової палати 

Вищого господарського суду України; 

 

КРЕЧКО 

Лесю Володимирівну  

 

― секретаря судового засідання 

Закарпатського окружного 

адміністративного суду; 

 

ЛАЗНИК 

Ірину Валеріївну  

 

― помічника судді Донецького  

окружного адміністративного суду; 

МЕЛЬНИЧУКА 

Максима Володимировича 

― начальника управління забезпечення 

роботи третьої судової палати Вищого 

господарського суду України; 

 

МИКОЛЮК 

Марину Георгіївну  

 

― керівника апарату господарського суду  

Вінницької області; 

 

НОВОМЛІНСЬКУ 

Олену Василівну  

 

― заступника начальника відділу з 

управління  персоналом Донецького  

апеляційного адміністративного суду; 
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СТЕПАНЕНКО 

Аліну Олександрівну 

― головного спеціаліста відділу 

претензійно-позовної роботи 

юридичного управління Державної 

судової адміністрації України; 

 

ЧОРНУ 

Олену Іванівну  

 

― помічника судді Донецького  

апеляційного адміністративного суду. 

 

Підстава: подання, погодження в установленому порядку. 

 

 

 

Голова Державної 

судової адміністрації України       (підпис)                                З. Холоднюк 


