
РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел.: (044) 277-76-29

24 вересня 2020 року м. Київ
РІШЕННЯ

№58

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів 
України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про 
нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо 
заохочення, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради 
суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 
листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів 
України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 
2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України

вирішила:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий 
професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну 
сумлінну працю та з нагоди професійного свята - Дня юриста

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

БАКАЯ
Андрія Святославовича
БАРНИЧ
Катерину Іванівну
БЕЗДІТКА
Валерія Михайловича
БЕЛЬКОВУ
Любов Валентинівну

БОНДАРЕНКА
Георгія Олександровича
БРОВЧЕНКА
Ігоря Олександровича

помічника судді Шевченківського районного 
суду міста Чернівці;
помічника судді Ужгородського міськрайонного 
суду Закарпатської області;
суддю Харківського апеляційного суду у 
відставці;
начальника управління забезпечення судового 
процесу П’ятого апеляційного
адміністративного суду;
помічника судді Тернопільського апеляційного 
суду;
суддю Харківського апеляційного суду у 
відставці;
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ВОРОБЙОВА
Олега Юрійовича
ГАВРИЛОВУ
Світлану Вікторівну
ГАЄВУ
Галину Миколаївну

ГАПІШКО
Олену Миколаївну
ГОВОРОВУ
Світлану Вікторівну
ГРИБА
Миколу Васильовича
ГУБ’ЯКА
Ореста Богдановича
ДАНИЛКА
Віктора Олександровича
ДРОБИНСЬКОГО
Олега Віталійовича
ДЗЮБУ
Олену Миколаївну
ЖАРІТ
Юлію Ігорівну
ЖДАНОВУ
Олену Миколаївну
КАЛАШНІКОВУ
Аллу Миколаївну
КАЦИКА
Сергія Андрійовича
КОБРІНА
Ігоря Георгійовича
КОВАЛЕНКО
Ірину Павлівну
КОРЖИК
Валентину Костянтинівну
КОРСУН
Тетяну Георгіївну

суддю Апеляційного суду Харківської області у 
відставці;
помічника судді Київського окружного 
адміністративного суду;
старшого секретаря суду відділу 
документального забезпечення Коломийського 
міськрайонного суду Івано-Франківської 
області;
помічника судді Миколаївського апеляційного 
суду;
начальника відділу управління персоналом 
Донецького апеляційного суду;
голову, суддю Миргородського міськрайонного 
суду Полтавської області у відставці;
помічника судді Тернопільського апеляційного 
суду;
помічника судді Другого апеляційного 
адміністративного суду;
начальника управління з питань персоналу 
Державної судової адміністрації України;
помічника судді Київського окружного 
адміністративного суду;
помічника голови Біляївського районного суду 
Одеської області;
помічника судді Миколаївського апеляційного 
суду;
помічника судді Миколаївського апеляційного 
суду;
помічника судді Великолепетиського районного 
суду Херсонської області;
суддю Апеляційного суду Хмельницької області 
у відставці;
суддю Харківського апеляційного суду у 
відставці;
директора Харківського регіонального 
відділення Національної школи суддів України;
помічника судді Рівненського окружного 
адміністративного суду;
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КРУПЕЛЬНИЦЬКОГО
Геннадія Мар’яновича
КУПРІЄНКА
Сергія Ісаковича
КУЦЕНКО
Тетяну Олександрівну

КУЧМУ
Юрія Вікторовича
ЛАНДАРЯ
Олексія Васильовича
МАГДИНЕЦЬ
Віталія Вікторовича
МАЦЬКІВ
Світлану Дмитрівну

МІРОНЕНКО
Ніну Василівну
ОВДІЄНКО
Тетяну Володимирівну 
ОВСЯННІКОВУ
Антоніну Іванівну 
ПАВЛЕВСЬКУ
Ганну Вікторівну
ПАЛИЛЮЛЬКО 
Наталію Олегівну
ПАНАСЕНКА
Ігоря Валерійовича

ПАРАНДЮК
Юлію Борисівну 
ПИСАРЕВСЬКУ
Ірину Анатоліївну
ПОТАПЕНКО
Світлану Василівну
ПРИСТУПУ
Івана Івановича

керівника апарату Хмельницького апеляційного 
суду;
суддю Вишгородського районного суду 
Київської області у відставці;
головного спеціаліста відділу з питань 
управління об’єктами державного майна 
Територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Одеській області;
суддю Харківського окружного
адміністративного суду у відставці;
суддю у відставці апеляційного суду 
Полтавської області;
заступника керівника апарату Ужгородського 
міськрайонного суду Закарпатської області;
секретаря суду відділу прийому, реєстрації та 
видачі судових документів Коломийського 
міськрайонного суду Івано-Франківської 
області;
суддю у відставці Полтавського обласного суду;

начальника відділу служби управління 
персоналом Хмельницького апеляційного суду;
суддю Харківського апеляційного суду у 
відставці;
керівника апарату Південно-західного 
апеляційного господарського суду;
помічника судді Шевченківського районного 
суду міста Чернівці;
заступника начальника Територіального 
управління Державної судової адміністрації 
України в Луганській області;
помічника судді Тернопільського апеляційного 
суду;
помічника судді Роздільнянського районного 
суду Одеської області;
керівника апарату Ржигцевського міського суду 
Київської області;
начальника Територіального управління 
Державної судової адміністрації України в 
Хмельницькій області;
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РОЗГОН
Анну Василівну
САМОЙЛОВУ
Валентину Василівну
СЕНІВ
Ольгу Дмитрівну

СОКОЛЕНКА
Федора Федоровича
СОЛОМКО
Аллу Володимирівну

ТИМОЩУК
Марину Валеріївну
УГРАК
Віталію Василівну

ЦИКАЛА
Сергія Олександровича
ШУКАЙЛИК
Лілію Василівну

ЩЕГЛОВУ
Яніну Валентинівну

консультанта Савранського районного суду 
Одеської області;
суддю Харківського окружного
адміністративного суду у відставці;
начальника відділу матеріально-технічного 
забезпечення Миколаївського апеляційного 
суду;
суддю Полтавського окружного
адміністративного суду у відставці;
заступника начальника відділу документального 
забезпечення Другого апеляційного
адміністративного суду;
заступника керівника апарату Хмельницького 
апеляційного суду;
секретаря суду відділу документального 
забезпечення з розгляду кримінальних 
проваджень (справ) та справ про адміністративні 
правопорушення Коломийського
міськрайонного суду Івано-Франківської 
області;
помічника судді Великолепетиського районного 
суду Херсонської області;
головного спеціаліста (із аналітично- 
статистичної роботи) відділу інформаційного, 
аналітично-статистичного забезпечення та прес- 
служби Коломийського міськрайонного суду 
Івано-Франківської області;
заступника керівника апарату Миколаївського 
апеляційного суду;

нагородити Грамотою Ради суддів України:

АКОПЯНА
Емануеля Назаровича
АНАСТАСОВУ
Альону Ігорівну
АРТАМОНОВУ
Софію Олегівну
БАРДАБУШ
Валентину Валентинівну

помічника судді Київського окружного 
адміністративного суду;
секретаря Комунарського районного суду міста 
Запоріжжя;
помічника судді Донецького апеляційного суду;

помічника судді Рівненського окружного 
адміністративного суду;
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БОБКО
Олену Вікторівну
ВИХРЕНКО
Катерину Петрівну

ВРАДІЙ
Ганну Анатоліївну
ГАВОР
Валентину Борисівну

ГЕНТОШ
Олену Олександрівну 
голик
Вікторію Іванівну 
ГОРОЖАНКІНА
Олега Валерійовича
ГРИНЬ
Оксану Олександрівну
ДИПТАН
Наталію Миколаївну
ДІДУКА
Сергія Віталійовича 
ДМИТРЕНКО 
Вікторію Вікторівну
ДОНИК
Марію Миколаївну 
ДРАНОВСЬКОГО 
Ярослава Васильовича
ЄФІМЕНКА
Олега Вячеславовича
ІЩЕНКО
Анастасію Олегівну
КІНЗЕРСЬКУ
Тетяну Володимирівну
КОВЕРКІН
Ольгу Миколаївну
КОЖЕМЯКУ
Людмилу Едуардівну

секретаря судового засідання Комунарського 
районного суду міста Запоріжжя;
заступника начальника відділу управління 
майном П’ятого апеляційного адміністративного 
суду;
помічника судді Первомайського
міськрайонного суду Миколаївської області;
секретаря судового засідання відділу 
забезпечення діяльності судової палати у 
цивільних справах Миколаївського апеляційного 
суду;
помічника судді Шостого апеляційного
адміністративного суду;
секретаря судових засідань Садгірського
районного суду м. Чернівці;
помічника судді Первомайського
міськрайонного суду Миколаївської області;
керівника апарату Котелевського районного 
суду Полтавської області;
помічника судді Васильківського
міськрайонного суду Київської області;
помічника судді Подільського районного суду 
м. Києва;
секретаря судового засідання Гуляйпільського 
районного суду Запорізької області;
помічника голови Шостого апеляційного
адміністративного суду;
помічника судді Восьмого апеляційного
адміністративного суду;
помічника судді Миколаївського апеляційного 
суду;
секретаря судового засіданні Комунарського 
районного суду міста Запоріжжя;
помічника судді Шостого апеляційного 
адміністративного суду;
помічника судді Комунарського районного суду 
міста Запоріжжя;
старшого секретаря Макарівського районного 
суду Київської області;
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КОНОВАЛЕНКО
Аллу Костянтинівну
КОРИТНЮКА
Ігоря Олеговича
КРАВЧУК
Надію Миколаївну 
КУЗНЄЦОВУ
Наталію Олександрівну

КУЗНЯКА
Андрія Віталійовича
КУЛЬЧИН
Лесю Василівну
КУПЕЛЬСЬКУ
Наталію Петрівну

КУСТОВУ
Олену Олександрівну
ЛЕСЕЧКА
Олега Петровича
ЛУТИЦЬКУ
Людмилу Ігорівну
МАЛЬЦЕВА
Дмитра Олеговича 
МАТВІЙЧУКА
Андрія Вілійовича

НЕЩЕРЕТА
Івана Володимировича 
НОСАЧЕНКА
Олександра Сергійовича
ОГАРКО
Марію Олександрівну
ПАВКЕВИЧ
Наталію Ярославівну 
ПАУСТОВСЬКУ
Анастасію Володимирівну
ПЕТЛЮК
Ірину Василівну

старшого секретаря Старобільського районного 
суду Луганської області;
помічника судді Волинського апеляційного 
суду;
старшого секретаря Васильківського
міськрайонного суду Київської області;
головного спеціаліста відділу документообігу та 
організаційного забезпечення роботи 
Шевченківського районного суду м. Чернівці; 
помічника судді Садгірського районного суду 
м. Чернівці;
помічника судді Північно-західного
апеляційного господарського суду;
секретаря судового засідання відділу 
організаційного забезпечення розгляду 
кримінальних справ Хмельницького
апеляційного суду;
секретаря судових засідань Старобільського 
районного суду Луганської області;
помічника судді Сколівського районного суду 
Львівської області;
помічника судді Полтавського апеляційного 
суду;
помічника судді П’ятого апеляційного
адміністративного суду;
заступника начальника відділу звернень, 
внутрішньої та зовнішньої комунікації Сьомого 
апеляційного адміністративного суду;
керівника апарату Старобільського районного 
суду Луганської області;
секретаря судового засідання Комунарського 
районного суду міста Запоріжжя;
секретаря Комунарського районного суду міста 
Запоріжжя;
помічника судді Сколівського районного суду 
Львівської області;
помічника судді Центрального апеляційного 
господарського суду;
помічника судді Садгірського районного суду 
м. Чернівці;
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ПЕЩАНЮК
Людмилу Юріївну

ПИЛИПЧУК
Марину Ігорівну

САВКОВУ
Тетяну Євгеніївну 
САДОВСЬКУ
Яніну Вікторівну 
СЕЛИВЕСТРОВУ 
Маргариту Валеріївну 
СИДОРЯКІНА
ВладиславаІвановича 
СОЛОДУХУ
Юрія Володимировича 
СУХОВУ
Світлану Миколаївну
ТИМОШЕНКО
Світлану Володимирівну

томко
Юрія Дмитровича

УНІЯТ
Уляну Романівну
ФЕДОРЕНКО
Юлію Вікторівну
ФІНАГЄЄВУ
Юлію Ярославівну
ФОКУ
Уляну Тарасівну

ЧЕРЕП
Ярославу Андріївну

ШЕВЧЕНКО
Аллу Миколаївну

головного спеціаліста відділу аналітично- 
статистичної роботи Хмельницького 
апеляційного суду;
начальника відділу організації роботи секретарів 
судового засідання управління забезпечення 
судового процесу П’ятого апеляційного 
адміністративного суду;
секретаря судових засідань Старобільського 
районного суду Луганської області;
помічника судді Комунарського районного суду 
міста Запоріжжя;
помічника судді Південно-західного
апеляційного господарського суду;
помічника судді Комунарського районного суду 
міста Запоріжжя;
помічника судді Волинського апеляційного 
суду;
секретаря судового засідання Гуляйпільського 
районного суду Запорізької області;
начальника відділу управління персоналом та 
інформаційного забезпечення Київського 
окружного адміністративного суду;
начальника відділу аналітично-статистичної 
роботи та роботи з персоналом Шевченківського 
районного суду м. Чернівці;
прес-секретаря Восьмого апеляційного 
адміністративного суду;
помічника судді Хмельницького апеляційного 
суду;
помічника судді Подільського районного суду 
м. Києва;
головного спеціаліста відділу документального 
забезпечення - канцелярії Восьмого 
апеляційного адміністративного суду;
секретаря суду відділу організаційного 
забезпечення розгляду цивільних та 
адміністративних справ Подільського районного 
суду м. Києва;
керівника апарату Зарічного районного суду
м. Суми;
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ШОВКУНА
Олексія Дмитровича
ЮЗЕФОВИЧ
Юлію Антонівну

головного спеціаліста Макарівського районного 
суду Київської області;
помічника судді Південно-західного 
апеляційного господарського суду;

оголосити Подяку Ради суддів України:

АВДЕЄНКУ
Євгену Валерійовичу
АВРАМЕНКО
Ользі Володимирівні

АЛЬОШИНІЙ
Ніні Миколаївні
АНДРІЮК
Тетяні Вікторівні 
АНДРУШКІВУ
Івану Ярославовичу

БІЛОУСУ
Ігорю Леонідовичу

БОЛТУШЕНКУ
Андрію Олександровичу

ВАЩУК
Катерині Олександрівні
ВОЛКОВІЙ
Анні Миколаївні

ВОРОНІНУ
Олегу Олеговичу
ГАЙДУК
Юлії Василівні
ГАПОНЮК
Ірині Володимирівні
ГАРЬКУШІ
Аліні Валеріївні

помічнику судді Полтавського окружного 
адміністративного суду;
помічнику судді патронатної служби 
Харківського окружного адміністративного 
суду;
судді Миргородського міськрайонного суду 
Полтавської області у відставці;
помічнику судді Шостого апеляційного 
адміністративного суду;
головному спеціалісту відділу забезпечення 
роботи третьої судової палати Восьмого 
апеляційного адміністративного суду;
секретарю судового засідання відділу 
забезпечення діяльності судової палати з 
розгляду кримінальних справ Волинського 
апеляційного суду;
секретарю судового засідання відділу організації 
роботи секретарів судового засідання 
управління забезпечення судового процесу 
П’ятого апеляційного адміністративного суду;
помічнику заступника голови Північно- 
західного апеляційного господарського суду;
помічнику судді патронатної служби 
Харківського окружного адміністративного 
суду;
судовому розпоряднику Другого апеляційного 
адміністративного суду;
помічнику судді Хмельницького апеляційного 
суду;
секретарю судових засідань Фастівського 
міськрайонного суду Київської області;
помічнику судді Вишгородського районного 
суду Київської області;
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ГНАТИК
Анастасії Зіновіївні

ГОЛОВКУ
Олександру Вадимовичу
ГОРШКОВІЙ
Анастасії Олександрівні

ДАНЬКО
Вікторії Вікторівні 
ДЕМЧЕНКУ
Сергію Геннадійовичу 
ЄМЕЦЬ
Вікторію Миколаївну
ЄФІМЕНКУ
Володимиру Вікторовичу
ЗАВИДНЯК
Аліні Вікторівні 
ЗЕЛІНСЬКОМУ
Юрію Миколайовичу

ЗУЄВУ
Олександру
Володимировичу
ІВАНКО
Лідії Сергіївні
КАДУН
Жанні Антонівні
КАЧАН
Наталії Федорівні
КВЯТКОВСЬКІЙ
Катерині Юрїївні 
КОВАЛЕНКО 
Марії Олександрівні 
КОЖЕВНІКОВУ 
Станіславу 
Олександровичу 
КОЛОДЯЖНОМУ 
Василю Григоровичу

секретарю судового засідання відділу 
забезпечення роботи другої судової палати 
Восьмого апеляційного адміністративного суду; 
помічнику судді Восьмого апеляційного 
адміністративного суду;
помічнику судді патронатної служби 
Харківського окружного адміністративного 
суду;
помічнику судді Вишгородського районного 
суду Київської області;
консультанту суду Фастівського міськрайонного 
суду Київської області;
помічнику судді Сумського апеляційного суду;

помічнику судді Полтавського апеляційного 
суду;
секретарю судового засідання Закарпатського 
окружного адміністративного суду;
старшому судовому розпоряднику сектору 
служби судових розпорядників Волинського 
апеляційного суду;
помічнику голови Близнюківського районного 
суду Харківської області;

керівнику апарату Миргородського
міськрайонного суду Полтавської області;
помічнику судді Чернігівського апеляційного 
суду;
помічнику судді Сумського апеляційного суду;

заступнику керівника апарату Шостого
апеляційного адміністративного суду;
помічнику судді Господарського суду
Кіровоградської області;
помічнику судді Полтавського окружного 
адміністративного суду;

керівнику апарату Валківського районного суду 
Харківської області;
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КОПИЦІ
Станіславу
Володимировичу
ЛАГУТІ
Ірині Анатоліївні 
ЛАЗУРЕНКО
Єлизаветі Сергіївні 
ЛИСТОПАД
Валентині Леонтіївні 
ЛОГІНОВУ
Андрію Олександровичу

ЛЯХУ
Юрію Володимировичу

МІНЕНКО
Тетяні Михайлівні
МУЛЯР
Юлії Станіславівні
НЕВЕНІЦИНУ
Євгену Валерійовичу

НІКІТЕНКО
Лілії Юріївні

НОВАК
Владиславі Олегівні
НОВАК
Наталії Олександрівні

ОСАДЧІЙ
Ользі Сергіївні

ОХРЕМЧУК
Тетяні Миколаївні
ПАНЬКІНІЙ
Альбіні Сергіївні

ПАРТОЛІ

помічнику судді Першого апеляційного 
адміністративного суду;

секретарю судових засідань Васильківського 
міськрайонного суду Київської області;
помічнику судді Господарського суду Одеської 
області;
секретарю судового засідання Хорольського 
районного суду Полтавської області;
начальнику відділу аналітики та судової 
статистики Господарського суду Вінницької 
області;
головному спеціалісту відділу документального 
забезпечення Другого апеляційного
адміністративного суду;
помічнику заступника голови Сумського 
апеляційного суду;
помічнику судді Хмельницького апеляційного 
суду;
помічнику судді судової палати з розгляду 
кримінальних справ харківського апеляційного 
суду;
головному спеціалісту відділу забезпечення 
діяльності суддів, претензійно-позовної та 
правової роботи Харківського окружного 
адміністративного суду;
начальнику відділу управління персоналом 
Шостого апеляційного адміністративного суду;
провідному спеціалісту відділу з надання 
судово-адміністративних послуг Харківського 
окружного адміністративного суду;
начальнику відділу забезпечення діяльності 
судової палати з розгляду цивільних справ 
харківського апеляційного суду;
помічнику судді Рівненського окружного 
адміністративного суду;
секретарю судового засідання відділу 
організаційного забезпечення, аналітично- 
статистичної роботи та контролю Полтавського 
окружного адміністративного суду;
секретарю судового засідання Валківського
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Оксані Євгенівні районного суду Харківської області;

ПІЛЬГУЙ
Наталії Володимирівні 
ПРОПАЩЕНКА 
Олексію Сергійовичу

помічнику судді Чернігівського апеляційного 
суду;
начальнику відділу забезпечення господарського 
суду Південно-західного апеляційного
господарського суду;

ПУЦЕНКУ
Сергію Олександровичу
РУДОМУ
Василю Михайловичу

керівнику апарату Козельгцинського районного 
суду Полтавської області;

судовому розпоряднику відділу служби судових 
розпорядників Хмельницького апеляційного 
суду;

СПИСОК
Поліні Андріївні

головному спеціалісту відділу аналітичної 
роботи та узагальнення судової практики 
Південно-західного апеляційного
господарського суду;

СЕРЕДУ
Тетяну Миколаївну
СИНОВІЙ
Наталії Вікторівні
СКЕБСЬКІЙ
Оксані Мирославівні

керівника апарату Сколівського районного суду 
Львівської області;

помічнику судді Херсонського окружного 
адміністративного суду;

головному спеціалісту відділу забезпечення 
діяльності судової палати з розгляду
кримінальних справ Волинського апеляційного

СІВІЦЬКІЙ
Віті Іванівні

суду;
судовому розпоряднику відділу служби судових 
розпорядників Хмельницького апеляційного 
суду;

СТАРОДУБЕЦЬ 
Оксані Ігорівні 
СУХОЦЬКІЙ 
Дар’ї Юріївні 
ТАРАСЕНКО 
Аллі Миколаївні

секретарю судових засідань Ірпінського
міського суду Київської області;

помічнику судді Першого апеляційного
адміністративного суду;
заступнику начальника відділу надання
інформаційних послуг, руху адміністративних 
справ та діловодства Сьомого апеляційного 
адміністративного суду;

ТРЕГУБОВІЙ 
Ользі Юріївні 
УСЕНКО
Анні Олександрівні

помічнику судді Першого апеляційного
адміністративного суду;

секретарю Ірпінського міського суду Київської 
області;

ЧЕБАН помічника судді Господарського суду Одеської 
області;
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Катерині Вікторівні

ЧЕРНЮКУ
Віталію Дмитровичу
ШЕВЧЕНКО
Марині В’ячеславівні
ШЕЙЦІ
Євгенію Юрійовичу

судді Миргородського міськрайонного суду 
Полтавської області у відставці;

секретарю судових засідань Васильківського 
міськрайонного суду Київської області;

помічнику судді Близнюківського районного 
суду Харківської області;

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий 
професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну 
сумлінну працю та з нагоди 60-річного ювілею від дня народження

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

ДЕРЕВІНСЬКУ суддю Господарського суду Кіровоградської
Любов Василівну області у відставці;
ЗМЕУЛА суддю Господарського суду Кіровоградської
Олександра Анатолійовича області у відставці;

за бездоганну багаторічну роботу у судовій системі держави, вагомий 
особистий внесок у справу утвердження судочинства, дотримання законності та 
правопорядку, високий професіоналізм, з нагоди Дня юриста та 75-річного 
ювілею від дня народження

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

ЖУКОВУ суддю Одеського апеляційного господарського
Аллу Миколаївну суду у відставці

--- >
Голова

Ради суддів України Б.С. Моніч
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