
 

 

 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

20 вересня  2018                                     Київ                                            № 475 
 

Про забезпечення виконання Указу  

Президента України від 29.12.2017 № 454/2017 

 

З метою забезпечення виконання Указу Президента України  

від 29 грудня 2017 року № 454/2017 "Про ліквідацію апеляційних 

господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в 

апеляційних округах", відповідно до частин третьої та п’ятої статті 105 

Цивільного кодексу України, частини третьої статті 147 і частини п’ятої 

статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів",  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити ліквідаційні комісії: 

1) Дніпропетровського апеляційного господарського суду у складі 
згідно з додатком 1; 

2) Донецького апеляційного господарського суду у складі згідно з 
додатком 2; 

3) Київського апеляційного господарського суду у складі згідно з 
додатком 3; 

4) Львівського апеляційного господарського суду у складі згідно з 
додатком 4; 

5) Одеського апеляційного господарського суду у складі згідно з 
додатком 5; 

6) Рівненського апеляційного господарського суду у складі згідно з 
додатком 6; 

7) Харківського апеляційного господарського суду у складі згідно з 

додатком 7. 

2. Ліквідаційним комісіям апеляційних господарських судів 
забезпечити здійснення своїх повноважень  з наступного робочого дня за 
днем опублікування в газеті "Голос України" повідомлення голови 
новоутвореного апеляційного господарського суду про початок роботи 
новоутвореного суду. 

3. Затвердити План заходів з ліквідації апеляційних господарських 

судів, зазначених у підпунктах 1 – 7 пункту 1 цього наказу, що додається.  
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4. Головам ліквідаційних комісій апеляційних господарських судів 

забезпечити виконання затвердженого Плану заходів з ліквідації відповідних 

судів, зазначеного в пункті 3 цього наказу. 

5. Установити строк для пред’явлення вимог кредиторами до 

апеляційних господарських судів, що ліквідуються, – два місяці з дня 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної 

особи. 

6. Надати право головам ліквідаційних комісій апеляційних 

господарських судів у разі потреби вносити зміни до складу таких комісій 

шляхом видання відповідного наказу.  

7. Головам ліквідаційних комісій апеляційних господарських судів 

інформувати управління з питань персоналу ДСА України          

(Дробинський О. В.) про проведену роботу та зміни у складі ліквідаційних 

комісій апеляційних господарських судів в електронному вигляді станом на            

1 та 15 число кожного місяця.  

8. Управлінню організаційного забезпечення та контролю              

ДСА України (Парубченко Т. В.) протягом п’яти робочих днів з дати видання 

цього наказу:  

1) довести його до заступників Голови ДСА України, радника 

Голови ДСА України, керівників самостійних структурних підрозділів 

Державної судової адміністрації України та апеляційних господарських 

судів, зазначених у підпунктах 1 – 7 пункту 1 цього наказу; 

2) завірені копії витягів з цього наказу разом із завіреними витягами 

із Указу Президента України від 29 грудня 2017 року № 454/2017 довести до 

апеляційних господарських судів, зазначених у підпунктах 1 – 7 пункту                     

1 цього наказу. 

9. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. В.) оприлюднити 

цей наказ у розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного 

сайту ДСА України не пізніше наступного робочого дня за днем його 

видання. 

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова Державної судової  

адміністрації України                         (підпис)                                 З. Холоднюк 
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                                                                                                Додаток 1 

до наказу Державної судової 

адміністрації України  

від 20.09.2018  №  475 

 

 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Дніпропетровського апеляційного господарського суду 

 

1) Баранова Аліна Володимирівна, заступник керівника апарату  

Дніпропетровського апеляційного господарського суду (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ____________ ), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Приходько Олена Леонідівна, начальник відділу планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського обліку і звітності апарату 

Дніпропетровського апеляційного господарського суду (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ____________); 

3) Черниш Людмила Вікторівна заступник начальника відділу 

управління персоналом апарату Дніпропетровського апеляційного 

господарського суду (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________); 

4) Зленко Тетяна Олександрівна заступник начальника відділу 

документообігу і контролю (канцелярія) апарату Дніпропетровського 

апеляційного господарського суду (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ____________); 

5) Цвєтянська  Наталія Петрівна головний спеціаліст відділу 

узагальнення судової практики, розгляду та взаємодії з засобами масової 

інформації звернень громадян (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ____________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України           (підпис)        О. Дробинський 

 

 



4 

 

                                                                                                Додаток 2 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018  №  475 

 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Донецького апеляційного господарського суду 

 

1) Захарова Олена Василівна, керівник апарату Донецького 

апеляційного господарського суду (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ____________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Моргаленко Анастасія Олександрівна, начальник фінансово-

економічно відділу – головний бухгалтер Донецького апеляційного 

господарського суду (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________); 

3) Громко Алла Анатоліївна, начальник відділу управління 

персоналом Донецького апеляційного господарського суду (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ____________); 

4) Ложка Наталя Леонідівна, начальник відділу організаційної 

роботи, документального забезпечення та канцелярії Донецького 

апеляційного господарського суду (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ____________); 

5) Агапова Ганна Павлівна, провідний інспектор відділу 

організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії 

Донецького апеляційного господарського суду (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ____________). 

 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України           (підпис)        О. Дробинський 
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                                                                                                Додаток 3 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018  №  475 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Київського апеляційного господарського суду  

 

1) Кузьменко Сергій Анатолійович, заступник начальника відділу 

аналітичної роботи та узагальнення судової практики управління 

аналітично-статистичного забезпечення роботи Київського апеляційного 

господарського суду (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Кравчук Лілія Віталіївна, начальник управління фінансового 

забезпечення та бюджетного планування Київського апеляційного 

господарського суду (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________); 

3) Урядова Олена Юхимівна, начальник відділу планування, 

фінансового забезпечення та аналізу використання бюджетних коштів 

управління фінансового забезпечення та бюджетного планування 

Київського апеляційного господарського суду (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ____________); 

4) Лахно Володимир Григорович, начальник господарського відділу 

Київського апеляційного господарського суду (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ____________); 

5) Півторак Ігор Миколайович, заступник начальника 

господарського відділу Київського апеляційного господарського суду 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________); 

6) Казурова Уляна Олегівна, головний спеціаліст відділу управління 

персоналом та антикорупційного моніторингу Київського апеляційного 

господарського суду (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________); 

7) Шорнікова Галина Володимирівна, заступник начальника відділу 

забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу 

виконання документів управління автоматизованого документообігу суду та 

моніторингу виконання документів (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків _________); 

8) Ільїчова Валерія Костянтинівна, головний спеціаліст відділу 

адміністрування баз даних та захисту інформації Київського апеляційного 

господарського суду (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________); 
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продовження додатку 3 
 

9) Ягупова Вікторія Ігорівна, провідний спеціаліст відділу 

аналітичної роботи та узагальнення судової практики управління 

аналітично-статистичного забезпечення роботи Київського апеляційного 

господарського суду (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України           (підпис)        О. Дробинський 
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Додаток 4 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018  №  475 

 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Львівського апеляційного господарського суду 

 

1)Дворницька Лілія Петрівна, головний спеціаліст відділу обліку, 

бухгалтерської звітності, фінансового планування та аналізу використання 

бюджетних коштів Львівського апеляційного господарського суду 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________), 

голова комісії 

Члени комісії: 

2)Бучок Володимир Михайлович, головний спеціаліст відділу 

управління персоналом Львівського апеляційного господарського суду 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________); 

3)Чаплик Ірина Дмитрівна, начальник відділу вивчення та узагальнення 

судової практики, координації роботи з надання методичної допомоги судам 

першої інстанції Львівського апеляційного господарського суду 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________); 

4)Пришляківський Андрій Миколайович, начальник відділу 

господарства, матеріально-технічного та транспортного забезпечення 

Львівського апеляційного господарського суду (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ____________); 

5)Іванюк Юлія Романівна, провідний спеціаліст відділу 

документального забезпечення Львівського апеляційного господарського 

суду (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

____________). 

 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України           (підпис)        О. Дробинський 
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                                                                                                Додаток 5 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018  №  475 

 

 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Одеського апеляційного господарського суду 

 

1) Юрьєв Сергій Дмитрович, заступник керівника апарату 

Одеського апеляційного господарського суду (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ____________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Іксар Олена Миколаївна, начальник відділу діловодства 

Одеського апеляційного господарського суду (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ____________); 

3) Мельничук Людмила Миколаївна, начальник фінансово-

економічного відділу – головний бухгалтер Одеського апеляційного 

господарського суду (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________); 

4) Накемпій Валерій Григорович, начальник відділу державних 

закупівель, договірної та адміністративної роботи Одеського апеляційного 

господарського суду (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________); 

5) Дешко Михайло Васильович, заступник начальника 

господарського відділу Одеського апеляційного господарського суду 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________). 

 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України           (підпис)        О. Дробинський 
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Додаток 6 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018  №  475 

 

 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Рівненського апеляційного господарського суду 

 

1) Романік Ольга Михайлівна, головний спеціаліст фінансово-

економічного відділу Рівненського апеляційного господарського суду 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________), 

голова комісії 

Члени комісії: 

2) Годун  Віктор Петрович, начальник відділу матеріально-

технічного та господарського забезпечення Рівненського апеляційного 

господарського суду (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________); 

3) Лиманська Любов Володимирівна, заступник керівника апарату 

Рівненського апеляційного господарського суду (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ____________); 

4) Пашкевич Світлана Федорівна, начальник відділу управління 

персоналом Рівненського апеляційного господарського суду 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________); 

5) Ярема Галина Віталіївна, старший секретар суду відділу 

канцелярії та документального забезпечення Рівненського апеляційного 

господарського суду (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________). 

 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України           (підпис)        О. Дробинський 
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                                                                                                Додаток 7 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018  №  475 

 
 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Харківського апеляційного господарського суду 

 

1) Бойко Жанна Олексіївна, заступник керівника апарату 

Харківського апеляційного господарського суду (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ____________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Гантімурова Наталя Миколаївна, головний спеціаліст фінансово-

економічного відділу апарату Харківського апеляційного господарського 

суду (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

____________); 

3) Семенова Світлана Степанівна, головний спеціаліст відділу 

управління персоналом апарату Харківського апеляційного господарського 

суду (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

____________); 

4) Попова Ірина Миколаївна, головний спеціаліст відділу 

документального забезпечення та контролю апарату Харківського 

апеляційного господарського суду (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ____________); 

5) Гусєва Ольга Вікторівна, провідний спеціаліст відділу 

організаційного забезпечення та розгляду звернень апарату Харківського 

апеляційного господарського суду (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ____________). 

 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України           (підпис)        О. Дробинський 
 

 

 

  

 


