
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
 

Н А К А З   

29 березня 2019                             Київ  № 309   
 

 

Про утворення робочої групи з розробки  

проектної документації на  

проведення реконструкції будівель  

Вищого антикорупційного суду 

 

 Відповідно до Закону України "Про утворення Вищого антикорупційного 

суду" та частини п'ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус 

суддів"  

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Утворити робочу групу з розробки проектної документації на 

проведення реконструкції будівель  Вищого антикорупційного суду в такому 

складі:  

 

голова комісії: Гізатуліна 

Людмила 

заступник Голови Державної судової 

адміністрації України;  

 

заступник 

голови комісії:   

 

Жуков  

Олексій 

 

т. в. о. керівника апарату Вищого 

антикорупційного суду  (за згодою); 

 

члени комісії від Державної судової адміністрації України: 

 

 Ващенко Андрій 

 

 

 

головний спеціаліст відділу 

адміністрування нерухомим майном 

Державної судової адміністрації 

України;  

члени комісії від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України: 

 

 Слюсаренко Юрій заступник Директора НДІБК з 

наукової роботи (за згодою); 

 

 Кафієв Костянтин керівник проектного відділу НДІБК 

(за згодою); 
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 Бочарова Олена заступник Директора Департаменту – 

начальник відділу представництва 

інтересів в судах Департаменту 

нормативно-правового забезпечення 

ДАБІ (за згодою); 

 

 Ющенко Наталія начальник Відділу нормативно-

методологічного забезпечення 

експертизи та перевірки визначення 

вартості об’єктів будівництва 

Управління ціноутворення, 

економіки та договірних відносин у 

будівництві (за згодою); 

 

члени комісії від проектів міжнародної технічної допомоги: 

 

 Міхеєв Андрій  Юридичний експерт, Регіональне 

представництво IDLO в Україні (за 

згодою); 

 

 Віл Бриджет  Заступник Голови Фонду з питань 

урядування, стабільності і безпеки, 

Посольство Великої Британії в 

Україні (за згодою); 

 

 Тернер Вільям  Урядовий радник, Посольство 

Великої Британії в Україні (за 

згодою); 

 

 Мюллер Клеменс  Старший антикорупційний радник, 

Консультативна місія ЄС в 

Україні/Антикорупційна ініціатива 

ЄС в Україні (за згодою); 

 

 Гай Катерина Молодший юридичний консультант, 

Антикорупційна ініціатива ЄС в 

Україні (за згодою); 
 

 Матіаш Оксана  Юридичний експерт, Проект ЄС 

"Право-Justice" (за згодою); 

 

 Сученко Сергій  Експерт з судового адміністрування 

Програма USAID "Нове правосуддя" 

(за згодою); 
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 Діббл Тім  Експерт з судового адміністрування 

Програма USAID "Нове правосуддя" 

(за згодою). 

 2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної 

судової адміністрації України (Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу 

до заступників Голови Державної судової адміністрації України, радників 

Голови Державної судової адміністрації України, керівників структурних 

підрозділів Державної судової адміністрації України. 

3. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) опублікувати в 

розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного сайту Державної 

судової адміністрації України цей наказ не пізніше наступного робочого дня за 

днем його видання. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова Державної судової 

адміністрації України   (підпис)                       З. Холоднюк 


