
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

 

24 вересня 2019 року                           Київ                                                             № 938 

 
Про внесення змін до наказу  

ДСА України від 20.09.2018 № 474 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів", враховуючи накази ДСА України щодо звільнення та 

переведення деяких голів ліквідаційних комісій, 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до деяких складів ліквідаційних комісій, 

затверджених наказом ДСА України від 20.09.2018 № 474 "Про забезпечення 

виконання Указу Президента України від 29.12.2017 № 452/2017" (із змінами), а 

саме: 

у пункті 1 cкладу ліквідаційної комісії Апеляційного суду Волинської 

області (додаток 2) слова "Партика Наталія Петрівна, заступник керівника 

апарату Апеляційного суду Волинської області" замінити словами "Партика 

Наталія Петрівна, заступник керівника апарату Волинського апеляційного 

суду". 

 

у пункті 1 cкладу ліквідаційної комісії Апеляційного суду Івано-

Франківської області (додаток 8) слова "Середжук Андрій Петрович, заступник 

керівника апарату Апеляційного суду Івано-Франківської області" замінити 

словами "Середжук Андрій Петрович, заступник керівника апарату Івано-

Франківського апеляційного суду". 

 

у пункті 1 cкладу ліквідаційної комісії Апеляційного суду Львівської 

області (додаток 12) слова "Гнатів Святослав Несторович, заступник керівника 

апарату Апеляційного суду Львівської області" замінити словами "Гнатів 

Святослав Несторович, заступник керівника апарату Львівського апеляційного 

суду". 

 

у пункті 1 cкладу ліквідаційної комісії Апеляційного суду Рівненської 

області (додаток 16) слова "Бойчук Ірина Павлівна, заступник керівника 

апарату Апеляційного суду Рівненської області" замінити словами "Бойчук 

Ірина Павлівна, заступник керівника апарату Рівненського апеляційного суду". 

 



у пункті 1 cкладу ліквідаційної комісії Апеляційного суду Сумської 

області (додаток 17) слова "Смолянінова Ірина Петрівна, заступник керівника 

апарату Апеляційного суду Сумської області" замінити словами "Смолянінова 

Ірина Петрівна, заступник керівника апарату Сумського апеляційного суду". 

 

у пункті 1 cкладу ліквідаційної комісії Апеляційного суду Тернопільської 

області (додаток 18) слова "Ваврик Роман Михайлович, заступник керівника 

апарату Апеляційного суду Тернопільської області" замінити словами "Ваврик 

Роман Михайлович, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення 

Тернопільського апеляційного суду". 

 

у пункті 1 cкладу ліквідаційної комісії Апеляційного суду Харківської 

області (додаток 19) слова "Шарабаріна Вікторія Миколаївна, заступник 

керівника апарату Апеляційного суду Харківської області" замінити словами 

"Шарабаріна Вікторія Миколаївна, заступник керівника апарату Харківського 

апеляційного суду". 

 

у пункті 1 cкладу ліквідаційної комісії Апеляційного суду Херсонської 

області (додаток 20) слова "Гуров Дмитро Дмитрович, заступник керівника 

апарату Апеляційного суду Херсонської області" замінити словами "Гуров 

Дмитро Дмитрович, заступник керівника апарату Херсонського апеляційного 

суду". 

 

у пункті 1 cкладу ліквідаційної комісії Апеляційного суду Хмельницької 

області (додаток 21) слова "Тимощук Марина Валеріївна, заступник керівника 

апарату Апеляційного суду Хмельницької області" замінити словами "Тимощук 

Марина Валеріївна, заступник керівника апарату Хмельницького апеляційного 

суду". 

 

у пункті 1 cкладу ліквідаційної комісії Апеляційного суду Чернігівської 

області (додаток 24) слова "Дубина Юрій Анатолійович, заступник керівника 

апарату Апеляційного суду Чернігівської області" замінити словами "Дубина 

Юрій Анатолійович, заступник керівника апарату Чернігівського апеляційного 

суду". 

 

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю 

(Парубченко Т. В.) довести електронні та в установленому порядку завірені 

копії цього наказу до Апеляційного суду Волинської області,  Волинського 

апеляційного суду, Апеляційного суду Івано-Франківської області, Івано-

Франківського апеляційного суду, Апеляційного суду Львівської області, 

Львівського апеляційного суду, Апеляційного суду Рівненської області, 

Рівненського апеляційного суду, Апеляційного суду Сумської області, 

Сумського апеляційного суду, Апеляційного суду Тернопільської області, 

Тернопільського апеляційного суду, Апеляційного суду Харківської області, 

Харківського апеляційного суду, Апеляційного суду Херсонської області. 

Херсонського апеляційного суду, Апеляційного суду Хмельницької області, 

Хмельницького апеляційного суду, Апеляційного суду Чернігівської області, 

Чернігівського апеляційного суду. 

 



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

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

сайту ДСА України не пізніше наступного робочого дня за днем його видання. 

 

 

 

Голова  

Державної судової  

адміністрації України                  /підпис/                                      З. Холоднюк 


