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Рада суддів України 

Рішення 

25 листопада 2021 року м.Ужгород №59 

Про нагородження відзнаками Ради суддів 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови РСУ Моніча Б.С., відповідно до 

ч.9 ст.56 закону «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження 

відзнакою РСУ, затвердженого рішенням РСУ від 30.11.2007 №118 (зі змінами), 

та Положення про РСУ, затвердженого позачерговим Х з’їздом суддів 16.09.2010 

(із наступними змінами), Рада суддів  

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 працівників суду 

 

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України: 

Авраменко Тетяну Миколаївну — суддю Кропивницького апеляційного суду у 

відставці; 

Андрущенка Сергія Анатолійовича — суддю Ленінського районного суду 

м.Полтави у відставці; 

Антонюк Мар’яну Романівну — помічника судді Івано-Франківського 

апеляційного суду; 

Архангельського Адама Михайловича — суддю Тетіївського районного суду 

Київської області у відставці; 

Бабенко Тетяну Іванівну — секретаря судового засідання відділу забезпечення 

діяльності судової палати з розгляду цивільних справ апарату Запорізького 

апеляційного суду; 

Байбару Григорія Антоновича — суддю Дніпровського районного суду 

м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області у відставці; 

Балацьку-Геряк Оксану Павлівну — помічника секретаря судової палати 

Чернівецького апеляційного суду; 

Баранова Володимира Ігоровича — суддю Мелітопольського міськрайонного суду 

Запорізької області у відставці;  

Бардіну Наталію Олександрівну — керівника апарату Київського районного суду 

м.Харкова; 

Барсукову Вікторію Вікторівну — секретаря судового засідання 

Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя; 

Бедюк Наталію Андріївну — помічника судді Київського окружного 

адміністративного суду; 

Береговенко Наталію Григорівну — помічника судді Дарницького районного суду 
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м.Києва;  

Білинець Світлану Іванівну — секретаря суду сектору ведення кримінальних 

справ та про адміністративні правопорушення відділу документального 

забезпечення (канцелярія) Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської 

області; 

Білоуса Віталія Миколайовича — керівника апарату Глибоцького районного суду 

Чернівецької області; 

Бойчук Надію Василівну — помічника судді Івано-Франківського апеляційного 

суду; 

Бойчук Оксану Василівну — помічника судді Надвірнянського районного суду 

Івано-Франківської області; 

Бондаренко Ірину Владиславівну — суддю Хортицького районного суду 

м.Запоріжжя у відставці; 

Борзенко Олену Олегівну — начальника фінансово-економічного відділу 

Східного апеляційного господарського суду; 

Боровик Марину Вячеславівну — секретаря Великолепетиського районного суду 

Херсонської області; 

Браславець Тамару Степанівну — заступника керівника апарату Козельщинського 

районного суду Полтавської області; 

Братко Ольгу Михайлівну — заступника керівника апарату Локачинського 

районного суду Волинської області; 

Бузякова Михайла Ринатовича — помічника судді Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду; 

Буймову Любов Петрівну — суддю Фастівського міськрайонного суду Київської 

області у відставці; 

Буратчук Олесю Володимирівну — секретаря судового засідання 

Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області; 

Вавришину Тетяну Олександрівну — старшого секретаря Орджонікідзевського 

районного суду м.Запоріжжя; 

Вадзінського Павла Олександровича — суддю Апеляційного суду Херсонської 

області у відставці; 

Вальсамакі Леоніда Серафімовича — завідувача господарства Іллічівського 

міського суду Одеської області; 

Варламову Ольгу Данилівну — секретаря судового засідання Дружківського 

міського суду Донецької області; 

Василенко Тетяну Анатоліївну — суддю Господарського суду Луганської області 

у відставці; 

Василюк Тетяну Миколаївну — помічника судді Житомирського окружного 

адміністративного суду; 
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Ваташко Оксану Ярославівну — керівника апарату Коломийського 

міськрайонного суду Івано-Франківської області; 

Вергопуло Євгенію Григорівну — помічника судді Іллічівського міського суду 

Одеської області; 

Верченко Оксану Миколаївну — заступника керівника апарату Київського 

районного суду м.Харкова; 

Веселову Юлію Сергіївну — керівника апарату Токмацького районного суду 

Запорізької області; 

Відюк Олену Сергіївну — керівника апарату Ленінського районного суду 

м.Полтави; 

Вітковську Оксану Анатоліївну — помічника судді Київського районного суду 

м.Харкова; 

Войтову Вікторію Олександрівну — заступника керівника апарату Одеського 

апеляційного суду; 

Волошину Крістіну Юріївну — помічника судді Дніпровського апеляційного 

суду; 

Вороненко Тетяну Володимирівну — суддю Апеляційного суду Херсонської 

області у відставці; 

Воронцова Олександра Сергійовича — помічника секретаря судової палати з 

розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду; 

Гаврилик Олену Володимирівну — помічника судді Хмельницького апеляційного 

суду; 

Гаврилову Світлану Вікторівну — помічника судді Київського окружного 

адміністративного суду; 

Гаврилюк Наталію Ярославівну — помічника судді Івано-Франківського 

апеляційного суду; 

Гаврилюк Євгенію Анатоліївну — помічника судді Орджонікідзевського 

районного суду м.Маріуполя Донецької області; 

Гаврилюк Оксану Валеріївну — секретаря судового засідання Дарницького 

районного суду м.Києва; 

Газіну Ольгу Сергіївну — помічника судді Київського районного суду м.Харкова; 

Гайванюка Миколу Миколайовича — керівника апарату Кам’янсько-

Дніпровського районного суду Запорізької області; 

Гапченко Ярославу Миколаївну — помічника судді Зарічного районного суду 

м.Суми; 

Гаюн Тетяну Вікторівну — прес-секретаря Дніпровського апеляційного суду; 

Геведзе Тетяну Леонідівну — начальника відділу міжнародно-правового 

співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації Київського 

апеляційного суду; 
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Гергель Віту Анатоліївну — помічника судді Деснянського районного суду 

м.Києва; 

Гешеву Юлію Леонідівну — помічника судді Комунарського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Гладкова Віктора Васильовича — судового розпорядника Краматорського 

міського суду Донецької області; 

Гладунову Олену Павлівну — заступника керівника апарату Херсонського 

окружного адміністративного суду; 

Горбунову Катерину Сергіївну — помічника судді Київського окружного 

адміністративного суду; 

Горелову Марію Миколаївну — помічника судді Корольовського районного суд 

м.Житомира; 

Грацонь Марію-Аліну Андріївну — заступника начальника відділу 

документального забезпечення-канцелярія Івано-Франківського окружного 

адміністративного суду; 

Грищенка Олександра Сергійовича — начальника відділу адміністрування 

автоматизованої системи суду та інформаційно-телекомунікаційних технологій 

Київського апеляційного суду; 

Гріднєву Тетяну Валеріївну — головного спеціаліста відділу планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Херсонського апеляційного суду; 

Гудей Наталію Федорівну — помічника судді Господарського суду Луганської 

області; 

Давиденко Тетяну Борисівну — секретаря Дружківського міського суду 

Донецької області; 

Делієва Олександра Миколайовича — суддю Апеляційного суду Херсонської 

області у відставці; 

Демошенка Євгенія Геннадійовича — помічника судді Дніпровського 

апеляційного суду; 

Деркач Зою Володимирівну — консультанта суду (по роботі з персоналом) 

Котелевського районного суду Полтавської області; 

Джадан Антоніну Вікторівну — провідного спеціаліста відділу діловодства та 

обліку звернень громадян — канцелярії Вінницького апеляційного суду; 

Дзюбаненко Олену Ігорівну — судового розпорядника Оріхівського районного 

суду Запорізької області; 

Дзюбу Олену Миколаївну — помічника судді Київського окружного 

адміністративного суду; 

Діденко Марію Ігорівну — головного спеціаліста з інформаційних технологій 

Долинського районного суду Івано-Франківської області; 

Довганчук Наталію Анатоліївну — судового розпорядника Приазовського 
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районного суду Запорізької області; 

Долю Марію Андріївну — помічника судді Дарницького районного суду м.Києва; 

Духоту Світлану Юріївну — начальника управління забезпечення діяльності 

судової палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду; 

Дяденко Світлану Василівну — помічника судді Кременчуцького районного суду 

Полтавської області; 

Євсеєнко Катерину Юріївну — помічника судді Краматорського міського суду 

Донецької області; 

Ємченко Оксану Миколаївну — головного спеціаліста Святошинського 

районного суду м.Києва; 

Жейнова Дениса Миколайовича — головного спеціаліста Приазовського 

районного суду Запорізької області; 

Забаровську Світлану Анатоліївну — секретаря судового засідання 

Снігурівського районного суду Миколаївської області; 

Закладну Світлану Володимирівну — помічника судді Оріхівського районного 

суду Запорізької області; 

Збицьку Катерину Данилівну — суддю Малинського районного суду 

Житомирської області у відставці; 

Зборщік Аліну Олександрівну — керівника апарату Шевченківського районного 

суду м.Києва; 

Зубач Лесю Степанівну — помічника судді Восьмого апеляційного 

адміністративного суду; 

Зубковську Вікторію Вікторівну — судового розпорядника Оріхівського 

районного суду Запорізької області; 

Іваненко Тетяну Володимирівну — суддю Сьомого апеляційного 

адміністративного суду у відставці; 

Іваник Олесю Святославівну — помічника судді Долинського районного суду 

Івано-Франківської області; 

Іванову Ірину Петрівну — суддю Апеляційного суду Херсонської області у 

відставці; 

Іщенко Анастасію Олегівну — секретаря судового засідання Комунарського 

районного суду м.Запоріжжя; 

Іщенко Юлію Володимирівну — заступника керівника апарату Гощанського 

районного суду Рівненської області; 

Іщук Олену Вікторівну — помічника судді Вінницького апеляційного суду; 

Кабанову Катерину Олегівну — помічника судді Комунарського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Каленіченко Вікторію Олексіївну — секретаря судового засідання канцелярії 

Ленінського районного суду м.Полтави; 
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Каліберду Анастасію Олегівну — секретаря судового засідання Краматорського 

міського суду Донецької області; 

Калініну Ольгу Миколаївну — начальника відділу організаційного забезпечення з 

розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення 

Корольовського районного суду м.Житомира; 

Камінську Вікторію Миколаївну — помічника судді Вінницького апеляційного 

суду; 

Карабуту Юлію Вікторівну — помічника судді Артемівського міськрайонного 

суду Донецької області; 

Качуру Ірину Петрівну — начальника першого управління Київського 

апеляційного суду; 

Квятковського Михайла Семеновича — суддю Луцького міськрайонного суду 

Волинської області у відставці; 

Керніцьку Любомиру Дмитрівну — помічника заступника голови Івано-

Франківського апеляційного суду; 

Кирилову Діану Олександрівну — помічника судді Якимівського районного суду 

Запорізької області; 

Кікінчук Марію Петрівну — помічника судді Надвірнянського районного суду 

Івано-Франківської області; 

Кісельова Володимира Володимировича — головного спеціаліста 

Святошинського районного суду м.Києва; 

Клевецьку Оксану Миколаївну — секретаря судового засідання Ковельського 

міськрайонного суду Волинської області; 

Клименка Артема Віталійовича — головного спеціаліста Київського районного 

суду м.Харкова; 

Клуйшу Ольгу Станіславівну — заступника керівника апарату Оріхівського 

районного суду Запорізької області; 

Князік-Задорожну Ілону Дмитрівну — помічника судді Оболонського районного 

суду м.Києва; 

Коверник Ольгу Миколаївну — помічника судді Комунарського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Ковтуна Віктора Панасовича — суддю Апеляційного суду Хмельницької області 

у відставці; 

Ковтюк Любов Володимирівну — помічника судді Чернівецького апеляційного 

суду; 

Когут Оксану Олексіївну — помічника судді Івано-Франківського апеляційного 

суду; 

Кожевник Олену Володимирівну — старшого секретаря Ленінського районного 

суду м.Запоріжжя; 
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Кондратенка Миколу Вікторовича — суддю Ковпаківського районного суду 

м.Суми у відставці; 

Кондратюк Ірину Іванівну — начальника відділу правової, аналітично-

статистичної роботи та узагальнення судової практики Київського окружного 

адміністративного суду; 

Коновалову Олександру Вікторівну — помічника голови Київського районного 

суду м.Харкова; 

Коноз Тетяну Анатоліївну — начальника відділу судової статистики та 

кодифікаційно-довідкової роботи Херсонського апеляційного суду; 

Копейко Юлію Вікторівну — судового розпорядника Київського районного суду 

м.Харкова; 

Корнієнко Марину Миколаївну — секретаря судового засідання Якимівського 

районного суду Запорізької області; 

Корнійченко Тетяну Володимирівну — заступника керівника апарату 

Глобинського районного суду Полтавської області; 

Короташ Ольгу Богданівну — помічника голови Київського окружного 

адміністративного суду; 

Кострик Олександру Олександрівну — старшого секретаря Інгулецького 

районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Котову Наталію Олександрівну — заступника керівника апарату Чернівецького 

апеляційного суду; 

Котову Віру Сергіївну — начальника відділу планово-фінансової діяльності, 

бухгалтерського обліку та звітності — головного бухгалтера Київського 

апеляційного суду; 

Крамар Марію Богданівну — головного спеціаліста Тернопільського 

апеляційного суду; 

Краснокутського Сергія Олександровича — помічника судді Луганського 

апеляційного суду; 

Кретову Світлану Володимирівну — провідного спеціаліста відділу управління 

персоналом апарату Запорізького апеляційного суду; 

Кузик Ірину Василівну — помічника судді Волинського окружного 

адміністративного суду; 

Кузика Тараса Мироновича — заступника керівника апарату Київського 

окружного адміністративного суду; 

Кукушкіна Олега Миколайовича — помічника судді патронатної служби 

управління забезпечення роботи першої судової палати секретаріату Касаційного 

цивільного суду апарату Верховного Суду; 

Кунець Мирославу Григорівну — керівника апарату Гощанського районного суду 

Рівненської області; 
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Курбая Олега Володимировича — помічника голови Волинського апеляційного 

суду; 

Курила Євгенія Олександровича — головного спеціаліста Золотоніського 

міськрайонного суду Черкаської області; 

Курінну Ольгу Валеріївну — начальника відділу забезпечення автоматизованого 

документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського 

апеляційного суду; 

Кюсєву Тетяну Олександрівну — секретаря судового засідання 

Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області; 

Лебедін Олену Юріївну — помічника судді Дніпровського апеляційного суду; 

Левцун Вікторію Іванівну — начальника відділу по роботі з персоналом 

Територіального управління Державної судової адміністрації у Харківській 

області;  

Леонідову Ганну Іванівну — помічника судді Краматорського міського суду 

Донецької області; 

Лещенка Романа Миколайовича — суддю Апеляційного суду Кіровоградської 

області у відставці; 

Лещинську Олену Володимирівну — спеціаліста відділу документообігу та 

організаційного забезпечення (канцелярія суду) Дніпровського апеляційного суду; 

Лещук Олену Миколаївну — помічника судді патронатної служби 

Нововолинського міського суду Волинської області; 

Лісову Галину Євменівну — суддю Апеляційного суду Херсонської області у 

відставці; 

Лоб Ірину Артурівну — секретаря судового засідання Хмельницького 

міськрайонного суду Хмельницької області; 

Лобань Юлію Сергіївну — секретаря Київського районного суду м.Харкова; 

Лободзінського Сергія Володимировича — суддю, заступника голови 

Апеляційного суду Херсонської області у відставці; 

Логажевську Марію Богданівну — помічника секретаря судової палати з розгляду 

цивільних справ Івано-Франківського апеляційного суду; 

Лук’яненко Наталію Володимирівну — помічника судді Хорольського районного 

суду Полтавської області; 

Любчик Людмилу Василівну — помічника судді Тернопільського апеляційного 

суду; 

Ляшенко Олену Володимирівну — помічника судді Херсонського апеляційного 

суду; 

Мазура Леоніда Леонідовича — керівника апарату Дубровицького районного суду 

Рівненської області; 

Маковієнко Олену Євгенівну — помічника судді Ленінського районного суду 
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м.Миколаєва; 

Мануляк Вікторію Володимирівну — помічника судді Івано-Франківського 

апеляційного суду; 

Мартинюк Аллу Іванівну — секретаря Приазовського районного суду Запорізької 

області; 

Мартинюк Любов Павлівну — старшого секретаря Хмельницького 

міськрайонного суду Хмельницької області; 

Марущенка Михайла Васильовича — суддю Мелітопольського міськрайонного 

суду Запорізької області у відставці; 

Мельниченко Ольгу Яківну — провідного спеціаліста відділу забезпечення 

звернення судових рішень до виконання та архівної роботи Броварського 

міськрайонного суду Київської області; 

Миткевич Людмилу Вікторівну — начальника відділу з питань персоналу 

Чернігівського апеляційного суду; 

Мірошниченко Анастасію Олегівну — секретаря судового засідання Оріхівського 

районного суду Запорізької області; 

Младенова Максима Петровича — помічника судді Ленінського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Могилу Лесю Богданівну — помічника судді Івано-Франківського апеляційного 

суду; 

Москаленко Анну Петрівну — помічника судді Дарницького районного суду 

м.Києва; 

Нагорняк Галину Миколаївну — секретаря судового засідання Надвірнянського 

районного суду Івано-Франківської області; 

Носенка Віталія Вікторовича — старшого судового розпорядника Глобинського 

районного суду Полтавської області; 

Носенко Світлану Станіславівну — секретаря судового засідання Золотоніського 

міськрайонного суду Черкаської області; 

Оленюк Тетяну Василівну — секретаря судового засідання Долинського 

районного суду Івано-Франківської області; 

Олійник Маріанну Сергіївну — помічника судді Долинського районного суду 

Івано-Франківської області; 

Оліяра Володимира Івановича — керівника апарату Івано-Франківського міського 

суду Івано-Франківської області; 

Омельчук Ірину Миколаївну — начальника управління кадрового забезпечення 

Київського апеляційного суду; 

Онищенко Наталію Анатоліївну — секретаря Оріхівського районного суду 

Запорізької області; 

Оніщенко Наталію Василівну — секретаря судового засідання Золотоніського 
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міськрайонного суду Черкаської області; 

Орманджи Федору Костянтинівну — секретаря судового засідання Приазовського 

районного суду Запорізької області; 

Отюську Ірину Юріївну — заступника керівника апарату Ленінського районного 

суду м.Полтави; 

Павлову Вікторію Вікторівну — спеціаліста Оріхівського районного суду 

Запорізької області; 

Павлюк Галину Володимирівну — помічника судді Долинського районного суду 

Івано-Франківської області; 

Паламарчук Анну Юріївну — помічника голови Київського апеляційного суду; 

Палій Тетяну Миколаївну — головного спеціаліста відділу організаційного 

забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ Дарницького 

районного суду м.Києва; 

Папенко Любов Іванівну — секретаря судового засідання Глобинського 

районного суду Полтавської області; 

Пацалу Анну Вікторівну — помічника заступника голови Київського 

апеляційного суду; 

Перегінця Олега Леонідовича — помічника судді Івано-Франківського 

апеляційного суду; 

Петренко Марину Андріївну — помічника судді Дарницького районного суду 

м.Києва; 

Побережного Кирила Сергійовича — помічника судді Київського окружного 

адміністративного суду; 

Погорілу Ольгу Сергіївну — секретаря судового засідання Великолепетиського 

районного суду Херсонської області; 

Полєву Світлану Федорівну — суддю Мелітопольського міськрайонного суду 

Запорізької області у відставці; 

Пономаренко Ольгу Олексіївну — помічника судді Краматорського міського суду 

Донецької області; 

Попова Івана Григоровича — помічника судді Надвірнянського районного суду 

Івано-Франківської області; 

Поспєлову Світлану Володимирівну — помічника судді Східного апеляційного 

господарського суду; 

Потаковського Віталія Юрійовича — керівника апарату Садгірського районного 

суду м.Чернівців; 

Прут Юлію Анатоліївну — помічника судді Івано-Франківського окружного 

адміністративного суду; 

Пугачову Наталю Іванівну — помічника голови Одеського апеляційного суду; 

Пшика Юрія Анатолійовича — помічника судді Київського окружного 
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адміністративного суду; 

Радіонова Костянтина Сергійовича — помічника судді Іллічівського міського 

суду Одеської області; 

Радостєву Тетяну Сергіївну — діловода Ленінського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Радош Олександру Володимирівну — заступника начальника відділу кадрової 

роботи та управління персоналом Одеського апеляційного суду; 

Рак Надію Сергіївну — завідувача експедиції відділу документообігу та 

організаційного забезпечення (канцелярія суду) Дніпровського апеляційного суду; 

Ришкову Наталію Миколаївну — суддю Апеляційного суду Херсонської області у 

відставці; 

Рожен Тетяну Анатоліївну — начальника управління договірно-правової роботи 

та організації розпорядження майном Київського апеляційного суду; 

Романенка Володимира Михайловича — суддю Херсонського обласного суду у 

відставці; 

Романюк Катерину Олександрівну — помічника судді Вінницького апеляційного 

суду; 

Руденка Миколу Павловича — помічника судді патронатної служби управління 

забезпечення роботи другої судової палати секретаріату КЦС апарату ВС; 

Рукавицю Тамару Григорівну — старшого секретаря Костянтинівського 

міськрайонного суду Донецької області; 

Савицьку Маргариту Володимирівну — помічника судді Київського районного 

суду м.Харкова; 

Савін Ірину Вікторівну — помічника судді Шостого апеляційного 

адміністративного суду; 

Савчин Іванну Петрівну — помічника судді Івано-Франківського апеляційного 

суду; 

Садовську Яніну Вікторівну — помічника судді Комунарського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Сапу Оксану Василівну — старшого секретаря Хорольського районного суду 

Полтавської області; 

Свиридюк Мирославу Володимирівну — заступника керівника апарату 

Березнівського районного суду Рівненської області; 

Себко Ганну Леонідівну — секретаря судового засідання Орджонікідзевського 

районного суду м.Маріуполя Донецької області; 

Семенко Яну Ігорівну — помічника голови Козельщинського районного суду 

Полтавської області; 

Семенович Аллу Василівну — помічника судді патронатної служби управління 

забезпечення роботи третьої судової палати секретаріату КЦС апарату ВС; 
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Сеніна Юрія Леонідовича — суддю Верховного Суду України у відставці; 

Сергеєву Тетяну Вікторівну — секретаря судового засідання Оболонського 

районного суду м.Києва; 

Сердюка Юрія Володимировича — начальника відділу інформатизації та захисту 

інформації (ІV) управління адміністрування автоматизованих систем та 

інформаційної безпеки апарату ВС;  

Сєрікову Олену Олегівну — суддю Дружківського міського суду Донецької 

області у відставці; 

Сичову Людмилу Вікторівну — старшого секретаря суду канцелярії Ленінського 

районного суду м.Полтави; 

Скоблей Олександру Василівну — секретаря судового засідання Надвірнянського 

районного суду Івано-Франківської області; 

Скрипку Ольгу Романівну — заступника керівника апарату Галицького районного 

суду м.Львова; 

Слепичеву Лілію Леонідівну — заступника керівника апарату Дружківського 

міського суду Донецької області; 

Слободкіну Тетяну Іванівну — секретаря судового засідання Дружківського 

міського суду Донецької області; 

Смидюк Христину Василівну — помічника заступника голови Восьмого 

апеляційного адміністративного суду; 

Смірнову Валентину Миколаївну — начальника відділу управління персоналом 

Господарського суду Луганської області; 

Соколову Катерину Андріївну — суддю Балаклійського районного суду 

Харківської області у відставці; 

Соловйову Надію Миколаївну — суддю Обухівського районного суду Київської 

області у відставці; 

Супрунову Ірину Миколаївну — секретаря Краматорського міського суду 

Донецької області; 

Суровицьку Людмилу Василівну — суддю Кропивницького апеляційного суду у 

відставці; 

Таран Ірину Олександрівну — секретаря судового засідання Кременчуцького 

районного суду Полтавської області; 

Тахтаул Анну Леонідівну — секретаря судового засідання Оріхівського 

районного суду Запорізької області; 

Тимошенко Світлану Володимирівну — начальника відділу управління 

персоналом та інформаційного забезпечення Київського окружного 

адміністративного суду; 

Тихоненко Ларису Михайлівну — діловода Святошинського районного суду 

м.Києва; 
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Ткача Артема Григоровича — помічника судді Дарницького районного суду 

м.Києва; 

ткаченка Олександра Михайловича — суддю Октябрського районного суду 

м.Полтави у відставці; 

Трач Тамару Василівну — керівника апарату Піщанського районного суду 

Вінницької області; 

тріль Олену Юріївну — завідувача архіву Краматорського міського суду 

Донецької області; 

туренко Каріну Мгерівну — помічника судді-члена РСУ Дніпропетровського 

окружного адміністративного суду; 

Фастовець Тетяну Миколаївну — помічника голови Ічнянського районного суду 

Чернігівської області; 

Феденка Дмитра Валерійовича — помічника судді Київського районного суду 

м.Харкова; 

Федоренко Олену Вікторівну — керівника апарату Оріхівського районного суду 

Запорізької області; 

Філус Марію Мирославівну — старшого секретаря Глибоцького районного суду 

Чернівецької області; 

Фількевич Людмилу Олександрівну — начальника відділу організаційного та 

документального забезпечення діяльності суду, аналітично-статистичної роботи 

Волинського окружного адміністративного суду; 

Фокіну Юлію Миколаївну — спеціаліста Оріхівського районного суду Запорізької 

області; 

Францішка Володимира Йосиповича — суддю Апеляційного суду Херсонської 

області у відставці; 

Фунжия Олександра Анастасовича — суддю Комунарського районного суду 

м.Запоріжжя у відставці; 

Халаджи Анастасію Вікторівну — секретаря судового засідання Артемівського 

міськрайонного суду Донецької області; 

Хамінову Наталію Вікторівну — помічника судді Славутського міськрайонного 

суду Хмельницької області; 

Хлистун Юлію Анатоліївну — помічника судді Київського районного суду 

м.Харкова; 

Хмеленко Вікторію Миколаївну — помічника судді Київського окружного 

адміністративного суду; 

Холод Вікторію Володимирівну — керівника апарату Одеського апеляційного 

суду; 

Хоменка Олега Анатолійовича — головного спеціаліста Оріхівського районного 

суду Запорізької області; 
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Христову Ніну Костянтинівну — помічника судді Комунарського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Хруняка Ігоря Євгеновича — помічника судді Івано-Франківського апеляційного 

суду; 

Цапович Катерину Миколаївну — головного спеціаліста Якимівського районного 

суду Запорізької області; 

Цвітайла Павла Вікторовича — суддю Котелевського районного суду Полтавської 

області у відставці; 

Цуканову Людмилу Володимирівну — секретаря судового засідання 

Приазовського районного суду Запорізької області; 

Черненко Маргариту Володимирівну — консультанта Київського районного суду 

м.Харкова; 

Черняєва Володимира Олександровича — суддю арбітражного суду м.Києва у 

відставці; 

Чуб Катерину Вікторівну — помічника судді Київського районного суду 

м.Харкова; 

Чубарову Ольгу Дмитрівну — секретаря Артемівського міськрайонного суду 

Донецької області; 

Чубатюк Інну Сергіївну — помічника судді Вінницького апеляційного суду; 

Шамрай Інну Валентинівну — помічника судді Дарницького районного суду 

м.Києва; 

Шанцеву Наталю Вадимівну — секретаря судового засідання Якимівського 

районного суду Запорізької області; 

Шатохіну Ірину Михайлівну — секретаря Костянтинівського міськрайонного 

суду Донецької області; 

Шевченко Світлану Володимирівну — начальника Територіального управління 

Державної судової адміністрації в Київській області; 

Шеін Віту Володимирівну — помічника судді Ленінського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Шелесько Юлію Олегівну — секретаря судового засідання Комунарського 

районного суду м.Запоріжжя; 

Шеліпову Юлію Олександрівну — секретаря судового засідання Якимівського 

районного суду Запорізької області; 

Шило Оксану Миколаївну — керівника апарату Ічнянського районного суду 

Чернігівської області; 

Шкляревську Ірину Володимирівну — помічника судді Деснянського районного 

суду м.Києва; 

Шпарагу Миколу Андрійовича — помічника судді Волинського апеляційного 

суду; 
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Штих Катерину Михайлівну — суддю Канівського міськрайонного суду 

Черкаської області у відставці; 

Щавінську Тетяну Миколаївну — начальника фінансово-економічного управління 

Вищого адміністративного суду у 2007—2015 рр.; 

Щербань Галину Григорівну — секретаря судового засідання Ковпаківського 

районного суду м.Суми; 

Щесюк Наталію Йосипівну — секретаря судового засідання Ковельського 

міськрайонного суду Волинської області; 

Явісенко Олену Василівну — помічника судді Ленінського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Яворську Інну Петрівну — начальника управління забезпечення діяльності 

судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду; 

Якименко Ольгу Миколаївну — помічника судді Київського окружного 

адміністративного суду; 

Янів Ірину Ігорівну — помічника судді Івано-Франківського апеляційного суду; 

Янковенко Інну Олексіївну — помічника судді Деснянського районного суду 

м.Києва; 

Ярошенка Андрія Григоровича — суддю Комунарського районного суду 

м.Запоріжжя у відставці; 

Ярошенко Світлану Сергіївну — суддю Мелітопольського міськрайонного суду 

Запорізької області у відставці; 

Яхновського Вадима Дмитровича — помічника судді Київського районного суду 

м.Харкова; 

Яшкова Микиту Михайловича — помічника судді Орджонікідзевського 

районного суду м.Маріуполя Донецької області. 

 

Нагородити Грамотою Ради суддів України: 

колектив Старобільського районного суду Луганської області 

Авілову Світлану Дмитрівну — помічника судді Господарського суду Луганської 

області; 

Алісову Ірину Володимирівну — заступника керівника апарату Дніпровського 

апеляційного суду; 

Альбрехт Христину Ігорівну — помічника судді Одеського апеляційного суду; 

Андріюк Тетяну Вікторівну — помічника судді Шостого апеляційного 

адміністративного суду; 

Андрусенко Ірину Михайлівну — секретаря Київського районного суду 

м.Полтави; 

Астапчика Анатолія Євгенійовича — судового розпорядника Гадяцького 
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районного суду Полтавської області; 

Баздирь Ольгу Леонідівну — секретаря судового засідання Токмацького 

районного суду Запорізької області; 

Базикіну Світлану Олександрівну — провідного спеціаліста відділу судової 

статистики та узагальнення судової практики апарату Запорізького апеляційного 

суду; 

Байдалюк Марину Олександрівну — заступника начальника відділу планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київського 

апеляційного суду; 

Бакеренкову Олену Валеріївну — помічника судді — секретаря судової палати 

Луганського апеляційного суду; 

Балинську Нілу Леонідівну — помічника судді Тернівського районного суду 

м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Басова Андрія Володимировича — секретаря судового засідання Веселівського 

районного суду Запорізької області; 

Безкоровайну Сніжану Сергіївну — помічника судді Тростянецького районного 

суду Сумської області; 

Бердар Марину Анатоліївну — помічника судді Комінтернівського районного 

суду м.Харкова; 

Беркуту Валерію Леонідівну — помічника судді Київського районного суду 

м.Полтави; 

Бєлова Максима Володимировича — провідного спеціаліста відділу режимно-

секретної роботи апарату Запорізького апеляційного суду; 

Бібко Ганну Петрівну — помічника судді Шостого апеляційного 

адміністративного суду; 

Білу Оксану Володимирівну — помічника судді Центрально-міського районного 

суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Бойко Валерію Сергіївну — помічника судді Київського районного суду 

м.Полтави; 

Борисенка Петра Віталійовича — старшого секретаря Кам’янсько-Дніпровського 

районного суду Запорізької області; 

Борисенко Аліну Леонідівну — начальника відділу по взаємодії зі ЗМІ 

Донецького апеляційного суду; 

Бородіну Марію Федорівну — секретаря Козельщинського районного суду 

Полтавської області; 

Бражник Марію Іванівну — помічника судді патронатної служби управління 

забезпечення роботи другої судової палати секретаріату Касаційного 

кримінального суду апарату ВС; 

Брежнєву Валентину Олександрівну — секретаря судових засідань Деснянського 
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районного суду м.Києва; 

Бречку Олександра Вікторовича — помічника судді Тернівського районного суду 

м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Бровко Оксану Петрівну — секретаря суду відділу прийому та реєстрації 

(канцелярія) Вінницького міського суду Вінницької області; 

Будьонну Тетяну Володимирівну — завідувача копіювально-розмножувального 

бюро Херсонського апеляційного суду; 

Буркальця Віталія Юрійовича — головного спеціаліста відділу забезпечення 

діяльності заступника керівника апарату — керівника секретаріату КЦС апарату 

ВС; 

Бурлигу Наталію Леонідівну — секретаря судового засідання Диканського 

районного суду Полтавської області; 

Бутко Вікторію Валеріївну — помічника судді Глобинського районного суду 

Полтавської області; 

Бухалову Галину Василівну — помічника судді Тернівського районного суду 

м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Вайнагій Оксану Миколаївну — старшого секретаря Рахівського районного суду 

Закарпатської області; 

Варченко Віру Володимирівну — головного спеціаліста (по роботі з персоналом) 

Київського районного суду м.Полтави; 

Ватаманюка Романа Володимировича — помічника судді Чернівецького 

апеляційного суду; 

Вельничук Олену Анатоліївну — помічника голови Шевченківського районного 

суду м.Чернівці; 

Вербещука Василя Андрійовича — секретаря судового засідання Рахівського 

районного суду Закарпатської області; 

Вітряк Ларису Василівну — діловода відділу прийому та реєстрації (канцелярія) 

Вінницького міського суду Вінницької області; 

Вовкович Тетяну Петрівну — секретаря Хмельницького міськрайонного суду 

Хмельницької області; 

Войнорович Тетяну Вікторівну — головного спеціаліста з питань персоналу 

Новокаховського міського суду Херсонської області; 

Войтенко Марію Олександрівну — оператора комп’ютерного набору Київського 

районного суду м.Полтави; 

Волошину Олену Володимирівну — керівника апарату Синельниківського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області; 

Волошину Аліну Михайлівну — секретаря судового засідання Подільського 

районного суду м.Києва; 

Гавриленко Наталію Дмитрівну — помічника судді Хмельницького апеляційного 
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суду; 

Гаврюшину Вікторію Ігорівну — помічника судді-секретаря судової палати з 

розгляду цивільних справ апарату Запорізького апеляційного суду; 

Гамаскову Наталію Андріївну — секретаря судового засідання Новомосковського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області; 

Гапон Любов Володимирівну — помічника судді Орджонікідзевського районного 

суду м.Маріуполя Донецької області; 

Гасимову Ларису Володимирівну — керівника апарату Комінтернівського 

районного суду м.Харкова; 

Гевак Любов Іванівну — секретаря судового засідання Івано-Франківського 

окружного адміністративного суду; 

Герман Валентину Федорівну — кур’єра Заводського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Герман Нелю Петрівну — секретаря судового засідання Запорізького районного 

суду Запорізької області; 

Годинську Галину Василівну — експедитора Святошинського районного суду 

м.Києва; 

Гому Анастасію Сергіївну — помічника судді Подільського районного суду 

м.Києва; 

Гончарова Станіслава Валерійовича — помічника судді Комінтернівського 

районного суду м.Харкова; 

Гончарову Поліну Миколаївну — помічника судді Луганського апеляційного 

суду; 

Горбачову Інну Валеріївну — помічника судді Київського апеляційного суду; 

Гордієнко Віту Олександрівну — помічника судді Шосткинського 

міськрайонного суду Сумської області; 

Горнишева Валерія Валерійовича — помічника голови Хмельницького 

міськрайонного суду Хмельницької області; 

Гоца Миколу Володимировича — судового розпорядника Івано-Франківського 

окружного адміністративного суду; 

Грабка Євгенія Володимировича — завідувача сектору інформаційних технологій 

відділу управління майном та інформаційних технологій Дніпровського 

апеляційного суду; 

Грапенюка Віктора Миколайовича — помічника судді Рахівського районного 

суду Закарпатської області; 

Гречку Олександра Миколайовича — помічника судді Вінницького міського суду 

Вінницької області; 

Григоренко Ганну Іванівну — помічника судді Одеського апеляційного суду; 

Гринчук Інну Володимирівну — головного спеціаліста Новоушицького районного 
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суду Хмельницької області; 

Гриценко Тамару Іванівну — архіваріуса Глобинського районного суду 

Полтавської області; 

Грошева Віталія Вікторовича — помічника голови Тлумацького районного суду 

Івано-Франківської області; 

Грунт Юлію Рафаілівну — помічника судді Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду; 

Данилишину Лілію Михайлівну — помічника судді Одеського апеляційного суду; 

Данчук Катерину В’ячеславівну — секретаря судового засідання 

Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області; 

Дашковську Світлану Олександрівну — помічника судді Закарпатського 

апеляційного суду; 

Дащаковську Наталію Володимирівну — помічника судді Одеського 

апеляційного суду; 

Демчук Валентину Іванівну — секретаря судового засідання Любарського 

районного суду Житомирської області; 

Денисюк Альону Валеріївну — начальника відділу управління майном суду 

управління договірно-правової роботи та організації розпорядження майном 

Київського апеляційного суду; 

Денисюка Олександра Володимировича — помічника судді Ємільчинського 

районного суду Житомирської області; 

Дерезу Ганну Іванівну — секретаря Олександрівського районного суду Донецької 

області; 

Джос Світлану Леонідівну — провідного спеціаліста відділу планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та звітності апарату Запорізького апеляційного 

суду; 

Дзекун Валерію Валеріївну — спеціаліста Орджонікідзевського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Дідик Альону Борисівну — провідного спеціаліста відділу організаційного 

забезпечення розгляду цивільних справ Хмельницького апеляційного суду; 

Дідківську Марину Володимирівну — головного спеціаліста Голосіївського 

районного суду м.Києва; 

Добровольську Світлану Олександрівну — головного консультанта 

Новокаховського міського суду Херсонської області; 

Довгалець Наталію Миколаївну — секретаря судових засідань Гощанського 

районного суду Рівненської області; 

Додярука Володимира Володимировича — помічника голови 

Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області; 

Донковцеву Марину Володимирівну — головного спеціаліста відділу 
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документообігу та організаційного забезпечення розгляду судових справ 

Ковпаківського районного суду м.Суми; 

Драганову Юлію Сергіївну — помічника судді Одеського апеляційного суду; 

Дротянко Світлану Григорівну — секретаря судового засідання відділу 

забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ апарату 

Запорізького апеляційного суду; 

Дубович Юлію Олександрівну — помічника голови Новосанжарського районного 

суду Полтавської області; 

Дузенко Світлану Анатоліївну — заступника керівника апарату Машівського 

районного суду Полтавської області; 

Дуткіну Жанну Петрівну — помічника судді Волинського апеляційного суду; 

Дяденко Надію Володимирівну — керівника служби управління персоналом 

Рівненського окружного адміністративного суду; 

Євлан Юлію Михайлівну — судового розпорядника Гадяцького районного суду 

Полтавської області; 

Єжолова Леоніда Григоровича — судового розпорядника Олександрівського 

районного суду Донецької області; 

Єфіменко Анастасію Євгеніївну — секретаря судового засідання Київського 

районного суду м.Полтави; 

Жовтюк Тетяну Анатоліївну — архіваріуса Первомайського міськрайонного суду 

Миколаївської області; 

Жучкова Олександра Андрійовича — помічника судді Тернівського районного 

суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Заєць Юлію Сергіївну — спеціаліста з питань персоналу Рахівського районного 

суду Закарпатської області; 

Залату Тетяну Василівну — діловода Веселівського районного суду Запорізької 

області; 

Затолошну Руслану Василівну — секретаря судового засідання Глибоцького 

районного суду Чернівецької області; 

Захода Юрія Миколайовича — головного спеціаліста з інформаційних технологій 

Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області; 

Звягольську Вікторію Анатоліївну — секретаря судового засідання Диканського 

районного суду Полтавської області; 

Змитракову Анну Дмитрівну — секретаря судового засідання відділу 

забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ апарату 

Запорізького апеляційного суду; 

Іванову Джанету Вячеславівну — консультанта Заводського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Іванову Людмилу Віталіївну — секретаря Красноокнянського районного суду 
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Одеської області; 

Іванову Наталію Яношівну — секретаря судового засідання Воловецького 

районного суду Закарпатської області; 

Іванько Ніну Геннадіївну — головного спеціаліста Токмацького районного суду 

Запорізької області; 

Івасишин Тетяну Василівну — головного спеціаліста відділу документального 

забезпечення — канцелярія Івано-Франківського окружного адміністративного 

суду; 

Ільїчова Сергія Дмитровича — помічника голови Дзержинського міського суду 

Донецької області; 

Ільченко Анну Володимирівну — секретарю Новосанжарського районного суду 

Полтавської області; 

Калініченко Аллу Володимирівну — секретаря судового засідання Хорольського 

районного суду Полтавської області; 

Камака Олександра Олександровича — секретаря судового засідання 

Олександрівського районного суду Донецької області; 

Капустян Олену Іванівну — секретаря Заводського районного суду м.Запоріжжя; 

Каратай Інну Михайлівну — спеціаліста відділу забезпечення судового процесу 

судової палати з розгляду цивільних справ Дніпровського апеляційного суду; 

Карленко Яну Олександрівну — помічника судді Центрально-міського районного 

суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Карпова Євгена Миколайовича — начальника відділу захисту інформації 

Київського апеляційного суду; 

Карпову Юлію Андріївну — начальника відділу документального обігу, 

контролю та забезпечення розгляду звернень громадян Подільського районного 

суду м.Києва; 

Керімову-Бандюкову Ларису Керімівну — секретаря судового засідання відділу 

забезпечення судового процесу судової палати з розгляду цивільних справ 

Дніпровського апеляційного суду; 

Кирилюк Людмилу Миколаївну — секретаря судового засідання Іваничівського 

районного суду Волинської області; 

Кисельову Олену Олександрівну — помічника судді Ленінського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Кисіля Олега Володимировича — помічника судді Комінтернівського районного 

суду м.Харкова; 

Кічуру Віктора Петровича — помічника судді Монастириського районного суду 

Тернопільської області; 

Клименко Ольгу Володимирівну — секретаря судового засідання Центрально-

міського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 
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Клименко Тетяну Анатоліївну — консультанта суду (по роботі з персоналом) 

Машівського районного суду Полтавської області; 

Кнапця Миколу Вікторовича — помічника судді Північно-західного апеляційного 

господарського суду; 

Коваленко Дарію Ігорівну — секретаря судового засідання Вінницького міського 

суду Вінницької області; 

Ковалишена Романа Володимировича — головного спеціаліста (з інформаційних 

технологій) Піщанського районного суду Вінницької області; 

Коваль Ганну Вікторівну — помічника судді Орджонікідзевського районного 

суду м.Запоріжжя; 

Коваль Вероніку Андріївну — помічника судді Заводського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Коваль Валерію Володимирівну — секретаря судового засідання Запорізького 

районного суду Запорізької області; 

Ковальчук Марину Юріївну — друкарку І категорії Рахівського районного суду 

Закарпатської області; 

Козин Неонілу Володимирівну — помічника судді Полтавського апеляційного 

суду; 

Козіну Оксану Іванівну — начальника відділу документального забезпечення і 

контролю (канцелярія) Київського окружного адміністративного суду; 

Колодіну Людмилу Іванівну — діловода Приморського районного суду 

Запорізької області; 

Кондратюк Ганну Олександрівну — помічника судді Красноокнянського 

районного суду Одеської області; 

Конопліну Світлану Ігорівну — старшого судового розпорядника Тернівського 

районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Копитову Людмилу Володимирівну — головного спеціаліста (з питань 

забезпечення документообігу) канцелярії Полтавського районного суду 

Полтавської області; 

Короля Павла Павловича — головного спеціаліста Веселівського районного суду 

Запорізької області; 

Коротку Людмилу Анатоліївну — помічника судді Снігурівського районного суду 

Миколаївської області; 

Коруну Олександра Володимировича — водія Голосіївського районного суду 

м.Києва; 

Косівську Ірину Василівну — друкарку І категорії Рахівського районного суду 

Закарпатської області; 

Костіва Ігоря Семеновича — помічника судді Івано-Франківського окружного 

адміністративного суду; 
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Костюк Олександру Федорівну — помічника судді Хортицького районного суду 

м.Запоріжжя; 

Кошель Ларису Михайлівну — провідного спеціаліста Голосіївського районного 

суду м.Києва; 

Кравченко Наталю Василівну — помічника судді Одеського апеляційного суду; 

Крамаренка Костянтина Петровича — заступника керівника апарату Київського 

районного суду м.Одеси; 

Крамаренко Наталію Вікторівну — секретаря Октябрського районного суду 

м.Полтави; 

Краснокутську Наталію Сергіївну — помічника судді — секретаря судової палати 

Луганського апеляційного суду; 

Красозову Аліну Ігорівну — керівника апарату Першотравневого районного суду 

Донецької області; 

Кривов’яза Андрія Володимировича — помічника голови Новоушицького 

районного суд Хмельницької області; 

Кріцак Галину Василівну — секретаря судового засідання Івано-Франківського 

міського суду Івано-Франківської області; 

Кругман Анжеліку Михайлівну — секретаря судового засідання відділу 

забезпечення судового процесу судової палати з розгляду цивільних справ 

Дніпровського апеляційного суду; 

Крушевську Наталію Михайлівну — заступника керівника апарату Малинського 

районного суду Житомирської області; 

Кубишкіну Тетяну Володимирівну — помічника судді Комінтернівського 

районного суду м.Харкова; 

Кузіну Наталію Володимирівну — старшого секретаря Канівського 

міськрайонного суду Черкаської області; 

Кузьміна Олега Степановича — заступника начальника відділу матеріально-

технічного забезпечення управління договірно-правової роботи та організації 

розпорядження майном Київського апеляційного суду; 

Кузякіну Катерину Михайлівну — секретаря судового засідання Приморського 

районного суду Запорізької області; 

Кулик Наталію Миколаївну — помічника судді Житомирського окружного 

адміністративного суду; 

Кулик Олену Володимирівну — старшого судового розпорядника 

Новокаховського міського суду Херсонської області; 

Кульчицьку Ірину Миколаївну — секретаря Машівського районного суду 

Полтавської області; 

Кульшенко Яну Сергіївну — головного спеціаліста Голосіївського районного 

суду м.Києва; 
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Кусяка Михайла Дмитровича — помічника судді Чернівецького апеляційного 

суду; 

Кухту Михайла Михайловича — помічника судді Закарпатського апеляційного 

суду; 

Кушнірука Володимира Дмитровича — експедитора Деснянського районного 

суду м.Києва; 

Кушнірука Руслана Володимировича — секретаря судового засідання відділу 

забезпечення судового процесу Північно-західного апеляційного господарського 

суду; 

Лагутіну Марію Богданівну — керівника апарату Монастириського районного 

суду Тернопільської області; 

Лазановського Василя Володимировича — помічника судді Коломийського 

міськрайонного суду Івано-Франківської області; 

Лебедюка Дмитра Юрійовича — помічника голови Рівненського окружного 

адміністративного суду; 

Леписієнко Ірину Олегівну — помічника судді Одеського апеляційного суду; 

Леськів Оксану Степанівну — начальника фінансового відділу Тернопільського 

окружного адміністративного суду; 

Литвиненка Володимира Федоровича — старшого судового розпорядника 

Гадяцького районного суду Полтавської області; 

Ліпухіну Олену Анатоліївну — помічника судді патронатної служби управління 

забезпечення роботи другої судової палати секретаріату ККС апарату ВС; 

Літвиненко Олену Юріївну — старшого секретаря Орджонікідзевського 

районного суду м.Запоріжжя; 

Лозан Надію Михайлівну — помічника голови Воловецького районного суду 

Закарпатської області; 

Лук’яненко Оксану Сергіївну — заступника керівника апарату Бахмацького 

районного суду Чернігівської області; 

Лук’яненко Ганну Валеріївну — заступника начальника відділу документального 

забезпечення і контролю (канцелярія) Київського окружного адміністративного 

суду; 

Луцика Михайла Ігоровича — головного спеціаліста (з інформаційних 

технологій) відділу інформаційного та аналітично статистичного забезпечення та 

прес-служби Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області; 

Лучко Олену Геннадіївну — секретаря Заводського районного суду м.Запоріжжя; 

Лушкіна Миколу Юрійовича — начальника другого відділу першого управління 

Київського апеляційного суду; 

Любчич Тетяну Віталіївну — секретаря судових засідань Деснянського районного 

суду м.Києва; 



 

 25 

Мазур Оксану Леонідівну — помічника судді Дубровицького районного суду 

Рівненської області; 

Макаренко Світлану Петрівну — помічника судді Вінницького міського суду 

Вінницької області; 

Максименко Ларису Володимирівну — помічника судді Центрально-міського 

районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Малишенко Вікторію Миколаївну — помічника судді Хортицького районного 

суду м.Запоріжжя; 

Мамедову Світлану Олександрівну — спеціаліста Приморського районного суду 

Запорізької області; 

Мамоненко Катерину Михайлівну — секретаря Центрально-міського районного 

суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Манжос Марину Володимирівну — помічника судді Комінтернівського 

районного суду м.Харкова; 

Марінченко Наталію Миколаївну — головного спеціаліста відділу забезпечення 

діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Черкаського 

апеляційного суду; 

Мартиненка Олександра Вікторовича — помічника судді патронатної служби 

управління забезпечення роботи третьої судової палати секретаріату ККС апарату 

ВС; 

Мартинюка Михайла Вікторовича — помічника судді Коломийського 

міськрайонного суду Івано-Франківської області; 

Марченко Яну Андріївну — помічника судді Київського районного суду м.Одеси; 

Маслій Любов Петрівну — консультанта суду (по роботі з персоналом) 

Диканського районного суду Полтавської області; 

Матвєєву Тетяну Юріївну — секретаря Центрально-міського районного суду 

м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Мацинську Олену Євгеніївну — секретаря судового засідання Токмацького 

районного суду Запорізької області; 

машкару Наталію Анатоліївну — головного спеціаліста відділу організаційного 

забезпечення з розгляду цивільних та адміністративних справ Корольовського 

районного суду м.Житомира; 

Медяник Ларису Василівну — помічника судді Закарпатського апеляційного 

суду; 

Мельника Захара Павловича — судового розпорядника служби судових 

розпорядників (на правах відділу) апарату Запорізького апеляційного суду; 

Метляєву Ольгу Сергіївну — заступника начальника управління кадрового 

забезпечення Київського апеляційного суду; 

Микулич Мар’яну Олегівну — заступника начальника відділу документального 



 

 26 

забезпечення Тернопільського окружного адміністративного суду; 

Мисюгу Ярослава Васильовича — секретаря Івано-Франківського міського суду 

Івано-Франківської області; 

Мілевську Ангеліну Едуардівну — помічника судді Одеського апеляційного суду; 

Мірошніченко Марину Петрівну — секретаря Олександрівського районного суду 

Донецької області; 

Місюру Ольгу Олександрівну — заступника начальника управління договірно-

правової роботи та організації розпорядження майном Київського апеляційного 

суду; 

Мойсевич Світлану Іванівну — помічника судді Галицького районного суду 

м.Львова; 

Морозову Юлію Анатоліївну — помічника судді Комінтернівського районного 

суду м.Харкова; 

Московкіну Інну Сергіївну — секретаря судового засідання Запорізького 

районного суду Запорізької області; 

Муратову Діану Костянтинівну — секретаря судового засідання 

Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області; 

Мусія Дмитра Олександровича — провідного спеціаліста Іваничівського 

районного суду Волинської області; 

Наконечну Мар’яну Григорівну — помічника заступника голови Івано-

Франківського окружного адміністративного суду; 

Настасійчука Олександра Васильовича — помічника судді Чернівецького 

окружного адміністративного суду; 

Нечитайло Наталю Олександрівну — помічника судді Одеського апеляційного 

суду; 

Новаковську Іванну Юріївну — помічника судді патронатної служби управління 

забезпечення роботи першої судової палати секретаріату ККС апарату ВС; 

Огнев’юк Наталію Володимирівну — секретаря судового засідання 

Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя; 

Олексюк Ольгу Сергіївну — помічника судді Садгірського районного суду 

м.Чернівці; 

Олійник Юлію Іванівну — секретаря судових засідань Переяслав-Хмельницького 

міськрайонного суду Київської області; 

Опалюк Ольгу Вікторівну — помічника судді Тернівського районного суду 

м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Оробченко Ольгу Павлівну — старшого секретаря Запорізького районного суду 

Запорізької області; 

Орос Сільвію Юліївну — секретаря судового засідання Рахівського районного 

суду Закарпатської області; 
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Оршевську Світлану Миронівну — секретаря судового засідання Глибоцького 

районного суду Чернівецької області; 

Осадчук Марину Сергіївну — помічника судді Піщанського районного суду 

Вінницької області; 

Остимчук Оксану Миколаївну — секретаря судових засідань Луцького 

міськрайонного суду Волинської області; 

Охремчук Тетяну Миколаївну — помічника судді Рівненського окружного 

адміністративного суду; 

Павлін Ольгу Віталіївну — головного спеціаліста відділу з режимно-секретної 

роботи Одеського апеляційного суду; 

Пазій-Криворучко Галину Василівну — секретаря судового засідання 

Козельщинського районного суду Полтавської області; 

Пальчак Раїсу Романівну — помічника судді Подільського районного суду 

м.Києва; 

Папіш Наталію Володимирівну — помічника судді Старосамбірського районного 

суду Львівської області; 

Пасічник Олександру-Вікторію Валеріївну — начальника відділу режимно-

секретної роботи Хмельницького апеляційного суду; 

Петренко Христину Володимирівну — помічника судді Одеського апеляційного 

суду; 

Півненка Станіслава Юрійовича — помічника судді Дніпровського апеляційного 

суду; 

Підвисоцьку Олену Юріївну — секретаря судового засідання Вінницького 

міського суду Вінницької області; 

Пікулу Тетяну Володимирівну — помічника судді Волинського апеляційного 

суду; 

Пільщикову Ірину Ігорівну — секретаря Київського районного суду м.Полтави; 

Пісклова Олександра Володимировича — судового розпорядника служби судових 

розпорядників (на правах відділу) апарату Запорізького апеляційного суду; 

Пістрюгу Анну Володимирівну — помічника судді Тернівського районного суду 

м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Плаксюк Інну Юріївну — секретаря судового засідання Октябрського районного 

суду м.Полтави; 

Пліскачову Надію Володимирівну — секретаря судового засідання 

Олександрівського районного суду Донецької області; 

Плохуту Дарину Анатоліївну — помічника судді Центрально-міського районного 

суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Пляцковську Олену Ігорівну — помічника судді апарату Запорізького 

апеляційного суду; 
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Позову Анну Володимирівну — помічника судді Комінтернівського районного 

суду м.Харкова; 

Пойзнер Вікторію Євгенівну — секретаря судового засідання відділу 

забезпечення проведення судових засідань Одеського апеляційного суду; 

Поліщук Світлану Олександрівну — помічника судді Гощанського районного 

суду Рівненської області; 

Пономаренка Віктора Михайловича — старшого судового розпорядника 

Котелевського районного суду Полтавської області; 

Похожаєву Ольгу Василівну — начальника відділу забезпечення 

автоматизованого документообігу суду (канцелярії суду) Закарпатського 

апеляційного суду; 

Прозорову Тетяну Олегівну — помічника судді Мелітопольського 

міськрайонного суду Запорізької області; 

Пронтенко Анжеліку Віталіївну — помічника судді Орджонікідзевського 

районного суду м.Запоріжжя; 

Процько Юлію Василівну — помічника судді Львівського окружного 

адміністративного суду; 

Рєзнік Галину Олександрівну — секретаря Олександрівського районного суду 

Донецької області; 

Рибіну Вікторію Петрівну — помічника судді Переяслав-Хмельницького 

міськрайонного суду Київської області; 

Рибку Юлію Олександрівну — секретаря судового засідання Новосанжарського 

районного суду Полтавської області; 

Романенка Юрія Анатолійовича — помічника судді Одеського апеляційного суду; 

Романенко Яну Ігорівну — головного спеціаліста відділу судової статистики та 

узагальнення судової практики апарату Запорізького апеляційного суду; 

Роніш Лілію Володимирівну — секретаря суду відділу забезпечення судового 

процесу судових палат з розгляду цивільних і кримінальних справ 

Тернопільського апеляційного суду; 

Руіну Тетяну Олександрівну — спеціаліста Заводського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Сабадир Тамару Миколаївну — секретаря суду відділу документообігу та 

організаційного забезпечення (канцелярія суду) Дніпровського апеляційного суду; 

Савіцького Олександра Федоровича — помічника судді патронатної служби 

управління забезпечення роботи третьої судової палати секретаріату ККС апарату 

ВС; 

Сагірову Юлію Володимирівну — помічника судді Орджонікідзевського 

районного суду м.Маріуполя Донецької області; 

Садову Марію Іванівну — помічника судді Подільського районного суду м.Києва; 
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Саєнко Галину Юріївну — помічника судді патронатної служби управління 

забезпечення роботи другої судової палати секретаріату ККС апарату ВС; 

Самойлову Марину Дмитрівну — помічника секретаря судової палати 

Полтавського апеляційного суду; 

Саріну Людмилу Іванівну — секретаря Переяслав-Хмельницького 

міськрайонного суду Київської області; 

Себестьянську Ірину Петрівну — секретаря Снігурівського районного суду 

Миколаївської області; 

Сеньків Тетяну Богданівну — секретаря судового засідання Рівненського 

апеляційного суду; 

Сербінську Валентину Іллівну — заступника керівника апарату Першотравневого 

районного суду м.Чернівці; 

Сердюка Андрія Георгійовича — начальника відділу організаційно-правового 

забезпечення Тернопільського окружного адміністративного суду; 

Середу Людмилу Андріївну — старшого секретаря Березнівського районного 

суду Рівненської області; 

Синчук Ніну Михайлівну — старшого секретаря Воловецького районного суду 

Закарпатської області; 

Синюшка Дмитра Андрійовича — помічника судді Вінницького міського суду 

Вінницької області; 

Сироватку Дар’ю Олександрівну — головного спеціаліста з інформаційних 

технологій Ленінського районного суду м.Миколаєва; 

Сідлецьку Юлію Сергіївну — помічника судді Одеського апеляційного суду; 

Скрипку-Соіну Олену Олександрівну — помічника судді Сумського районного 

суду Сумської області; 

Слівінську Лілію Тарасівну — помічника судді Івано-Франківського міського 

суду Івано-Франківської області; 

Смірнову Ірину Валеріївну — помічника судді Броварського міськрайонного суду 

Київської області; 

Снегир Яніну Сергіївну — помічника голови Полтавського районного суду 

Полтавської області; 

Сокол Ліну Іванівну — заступника начальника відділу планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Одеського апеляційного суду; 

Стаматову Анастасію Валеріївну — секретаря судового засідання Інгулецького 

районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Станкевич Світлану Михайлівну — консультанта Піщанського районного суду 

Вінницької області; 

Сташко Вікторію Сергіївну — помічника судді Вінницького міського суду 

Вінницької області; 
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Степанову Юлію Володимирівну — помічника судді Запорізького районного суду 

Запорізької області; 

Степанян Каріне Романівну — помічника судді Господарського суду Донецької 

області; 

Стецика Юрія Михайловича — помічника судді Автозаводського районного суду 

м.Кременчука Полтавської області; 

Ступчук Людмилу Богданівну — заступника керівника апарату Рахівського 

районного суду Закарпатської області; 

Суріну Катерину Анатоліївну — заступника керівника апарату Автозаводського 

районного суду м.Кременчука Полтавської області; 

Сус Тетяну Григорівну — помічника голови Любомльського районного суду 

Волинської області; 

Сюселя Віталія Володимировича — старшого судового розпорядника 

Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області; 

Табачнікова Віталія Геннадійовича — помічника судді Господарського суду 

Донецької області; 

Тафрову Ірину Іванівну — помічника судді Приморського районного суду 

Запорізької області; 

Тегзу Олександра Олександровича — завідувача сектору інформаційних 

технологій Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області; 

Терещенко Ірину Володимирівну — заступника начальника відділу планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київського 

апеляційного суду; 

Тимофєєву Ольгу Павлівну — спеціаліста Мелітопольського міськрайонного суду 

Запорізької області; 

Ткач Наталію Миколаївну — секретаря судового засідання Машівського 

районного суду Полтавської області; 

Торкіт Наталію Василівну — помічника судді Тернопільського окружного 

адміністративного суду; 

Тортіка Миколу Миколайовича — помічника судді Одеського апеляційного суду; 

Тритяк Юлію Андріївну — діловода Приморського районного суду Запорізької 

області; 

Туренка Андрія Сергійовича — помічника судді Черкаського апеляційного суду; 

Тушер Вікторію Василівну — головного спеціаліста з питань управління 

об’єктами державного майна Рахівського районного суду Закарпатської області; 

Тютюнника Максима Ігоровича — помічника судді Комінтернівського районного 

суду м.Харкова; 

Уварову Вероніку Валеріївну — помічника судді Шостого апеляційного 

адміністративного суду; 
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Устинську Наталію Семенівну — секретаря судового засідання Івано-

Франківського міського суду Івано-Франківської області; 

Федоренко Ольгу Петрівну — помічника судді Новокаховського міського суду 

Херсонської області; 

Фещенко Наталію Віталіївну — помічника судді Корольовського районного суду 

м.Житомира; 

Філь Тетяну Володимирівну — провідного спеціаліста відділу забезпечення 

судового процесу судової палати з розгляду цивільних справ Дніпровського 

апеляційного суду; 

Форостяну Катерину Вячеславівну — консультанту Київського районного суду 

м.Одеси; 

Фурмана Віталія Васильовича — заступника керівника апарату Вінницького 

міського суду Вінницької області; 

Харитонову Галину Володимирівну — провідного спеціаліста Голосіївського 

районного суду м.Києва; 

Хлопко Світлану Миколаївну — головного спеціаліста Орджонікідзевського 

районного суду м.Запоріжжя; 

Хром’янчук Іванну Юріївну — помічника судді Чернівецького апеляційного суду; 

Цвєткову Ірину Сергіївну — провідного спеціаліста відділу організаційного 

забезпечення розгляду цивільних справ Херсонського апеляційного суду; 

Цихиселі Ларису Ростомівну — помічника судді Одеського апеляційного суду; 

Череднічок Євгенію Вікторівну — начальника відділу забезпечення розгляду 

звернень та надання інформації Київського апеляційного суду; 

Череп Марію Олександрівну — секретаря судового засідання Ленінського 

районного суду м.Запоріжжя; 

Чехун Юлію Віталіївну — секретаря судових засідань Деснянського районного 

суду м.Києва; 

Чубукову Наталію Миколаївну — помічника судді Запорізького районного суду 

Запорізької області; 

Чуклю Дмитра Івановича — старшого судового розпорядника Тернопільського 

апеляційного суду; 

Чумакову Наталю Сергіївну — помічника судді Комінтернівського районного 

суду м.Харкова; 

Чухрай Марину Миколаївну — секретаря Заводського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Шалапуду Наталію Петрівну — заступника начальника управління — начальника 

відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності 

судової палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду; 

Шаплавського Євгенія Сергійовича — помічника судді Вінницького міського 
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суду Вінницької області; 

Шаповалову Вікторію Олегівну — секретаря судового засідання Первомайського 

міськрайонного суду Миколаївської області; 

Шараєвську Ірину Миколаївну — провідного спеціаліста Голосіївського 

районного суду м.Києва; 

Швець Яну Олегівну — заступника начальника першого управління Київського 

апеляційного суду; 

Швотрінас Тетяну Іванівну — секретаря Воловецького районного суду 

Закарпатської області; 

Шевейко Юлію Вячеславівну — помічника судді Запорізького районного суду 

Запорізької області; 

Широкову Любов Сергіївну — секретаря судового засідання відділу забезпечення 

судового процесу судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про 

адміністративні правопорушення Чернівецького апеляційного суду; 

Шишиліну Вікторію Валентинівну — консультанта Орджонікідзевського 

районного суду м.Маріуполя Донецької області; 

Школяр Катерину Петрівну — помічника судді Орджонікідзевського районного 

суду м.Запоріжжя; 

Шкурко Катерину Василівну — помічника судді Мелітопольського 

міськрайонного суду Запорізької області; 

Шматко Юлію Володимирівну — помічника судді Голосіївського районного суду 

м.Києва; 

Шпак Марію Миколаївну — секретаря судового засідання Івано-Франківського 

окружного адміністративного суду; 

Шрамко Аліну Миколаївну — помічника судді Голосіївського районного суду 

м.Києва; 

Яблочну Оксану Ярославівну — головного спеціаліста з питань персоналу 

Центрально-міського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Яворську Олександру Миколаївну — начальника третього відділу першого 

управління Київського апеляційного суду; 

Ягодіну Марину Сергіївну — помічника судді Комінтернівського районного суду 

м.Харкова; 

Якимову Ольгу Сергіївну — секретаря судового засідання Орджонікідзевського 

районного суду м.Запоріжжя; 

Янішевську Марину Михайлівну — помічника судді Тернівського районного суду 

м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Янкову Ніну Григорівну — діловода Обухівського районного суду Київської 

області; 

Яремчука Василя Васильовича — помічника судді Олександрівського районного 
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суду Донецької області; 

Ярову Надію Михайлівну — головного спеціаліста Червоноармійського 

районного суду Житомирської області; 

Яцуру Аллу Валеріївну — помічника судді Октябрського районного суду 

м.Полтави; 

 

оголосити Подяку Ради суддів України: 

Августенюк Олесі Василівні — головному спеціалісту відділу документального 

забезпечення Хмельницького окружного адміністративного суду; 

Авраменко Євгенії Пилипівні — помічнику судді Іллічівського міського суду 

Одеської області; 

Алімовій Олені Миколаївні — помічнику судді Київського апеляційного суду; 

Андрейко Ірині Володимирівні — помічнику судді Київського апеляційного суду; 

Андрієнку Олександру Олександровичу — помічнику судді Окружного 

адміністративного суду м.Києва; 

Антіповій Зулулхан Кодирханівні — заступнику начальника відділу міжнародно-

правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації Київського 

апеляційного суду; 

Апостол Тетяні Олександрівні — головному спеціалісту сектору забезпечення 

діяльності керівництва апарату відділу забезпечення діяльності голови суду, його 

заступників та керівництва апарату Київського апеляційного суду; 

Атамась Наталії Олександрівні — помічнику судді Одеського апеляційного суду; 

Бабенко Аллі Іванівні — старшому секретарю Краснолиманського міського суду 

Донецької області; 

Базалей Анастасії Костянтинівні — головному спеціалісту відділу опрацювання 

та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової 

палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду; 

Барарюк Крістіні Миколаївні — помічнику судді Глибоцького районного суду 

Чернівецької області; 

Бардабушу Володимиру Миколайовичу — помічнику судді Рівненського 

апеляційного суду; 

Батир Богдані Вадимівні — секретарю судового засідання відділу забезпечення 

судового процесу апарату Вищого антикорупційного суду; 

Батюті Наталії Олегівні — помічнику голови Машівського районного суду 

Полтавської області; 

Баштовій Марії Олексіївні — секретарю судового засідання Господарського суду 

Луганської області; 

Баю Євгену Тарасовичу — керівнику апарату Саксаганського районного суду 

м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 
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Белінському Герману Віталійовичу — секретарю судового засідання Одеського 

окружного адміністративного суду; 

Берліній Євгенії Сергіївні — помічнику судді Донецького апеляційного суду; 

Беседі Олені Сергіївні — старшому судовому розпоряднику Краснолиманського 

міського суду Донецької області; 

Билень Наталії Сергіївні — головному спеціалісту відділу судової статистики та 

узагальнення судової практики Восьмого апеляційного адміністративного суду; 

Біленькій Ірині Володимирівні — головному спеціалісту третього відділу 

першого управління Київського апеляційного суду; 

Білецькому Антону Івановичу — головному спеціалісту з інформаційних 

технологій Миргородського міськрайонного суду Полтавської області; 

Білоцерківській Світлані Василівні — начальнику відділу документального 

забезпечення та контролю (канцелярія) Господарського суду Донецької області; 

Бобрушко Аллі Вікторівні — головному спеціалісту відділу організаційного 

забезпечення та аналітично-статистичної роботи Чернігівського окружного 

адміністративного суду; 

Болехан Марії Михайлівні — старшому секретарю Мукачівського міськрайонного 

суду Закарпатської області; 

Бондаренко Дарині Віталіївні — головному спеціалісту Хортицького районного 

суду м.Запоріжжя; 

Бондаренко Ользі Володимирівні — помічнику судді Дзержинського районного 

суду м.Харкова; 

Бондарському Олександру Володимировичу — начальнику відділу забезпечення 

судового процесу, інформаційних технологій та технічного захисту 

Центрального апеляційного господарського суду; 

Бондару Володимиру Вікторовичу — помічнику судді Північного апеляційного 

господарського суду; 

Бондару Вадиму Олеговичу — помічнику судді Київського апеляційного суду; 

Бондарчук Анні Геннадіївні — секретарю судового засідання Корольовського 

районного суду м.Житомира; 

Бондарчук Тетяні Іванівні — секретарю судового засідання Дзержинського 

міського суду Донецької області; 

Бондарю Віталію Анатолійовичу — помічнику судді Ленінського районного суду 

м.Дніпропетровська; 

Бондаренко Анастасії Сергіївні — секретарю Дзержинського районного суду 

м.Харкова; 

Бордюжі Ірині Олександрівні — головному спеціалісту відділу кадрового 

забезпечення суддів управління кадрового забезпечення Київського апеляційного 

суду; 
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Борисенко Марині Борисівні — помічнику судді Миргородського міськрайонного 

суду Полтавської області; 

Борковській Надії Миколаївні — секретарю судового засідання 

Старосамбірського районного суду Львівської області; 

Борсуківській Катерині Олександрівні — помічнику секретаря судової палати з 

розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду; 

Борщенку Кирилу Олександровичу — помічнику судді Київського апеляційного 

суду; 

Буняк Валентині Миколаївні — старшому секретарю Заводського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Бус Катерині Ігорівні — помічнику судді Тернопільського окружного 

адміністративного суду; 

Бушуляну Олександру Вадимовичу — помічнику судді Одеського окружного 

адміністративного суду; 

Вавренюк Юлії Миколаївні  — начальнику відділу вивчення судової практики 

правового управління (ІІ) департаменту аналітичної та правової роботи апарату 

ВС; 

Валько Катерині Ігорівні — помічнику судді апарату Вищого антикорупційного 

суду; 

Василівецькій Марині Віталіївні — заступнику начальника канцелярії (на правах 

відділу) управління автоматизованого документообігу суду та моніторингу 

виконання документів Північного апеляційного господарського суду; 

Вдовиченко Наталії Володимирівні — начальнику відділу з режимно-секретної 

роботи Миколаївського апеляційного суду; 

Високих Олені Вікторівні — головному спеціалісту відділу забезпечення 

діяльності судової палати у кримінальних справах Кропивницького апеляційного 

суду; 

Владовській Яніні Анатоліївні — головному спеціалісту відділу забезпечення 

автоматизованого документообігу суду та моніторингу виконання документів 

Київського апеляційного суду; 

Волковій Оксані Олександрівні — діловоду відділу по роботі зі зверненнями та 

судової статистики Броварського міськрайонного суду Київської області; 

Волос Юлії Олегівні — секретарю судового засідання відділу забезпечення 

судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду 

кримінальних справ Київського апеляційного суду; 

Вороневському Івану Вікторовичу — головному спеціалісту Кам’янсько-

Дніпровського районного суду Запорізької області; 

Ворох Зоряні Дмитрівні — секретарю судового засідання Галицького районного 

суду Івано-Франківської області; 

Гаврилюк Христині Сергіївні — помічнику судді Одеського окружного 
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адміністративного суду; 

Гаврилюк Юлії Іванівні — головному спеціалісту відділу планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київського апеляційного суду; 

Газнюку Данилу Олександровичу — секретарю судового засідання відділу 

забезпечення судового процесу судової палати з розгляду кримінальних справ 

Дніпровського апеляційного суду; 

Галич Наталії Михайлівні — провідному спеціалісту аналітично-статистичного 

відділу Господарського суду Полтавської області; 

Галстян Інзі Гагіківні — головному спеціалісту фінансово-економічного відділу 

Господарського суду Донецької області; 

Галушку Бориславу Сергійовичу — помічнику судді Одеського окружного 

адміністративного суду; 

Гасановій Лейлі Ясін кизи — секретарю судового засідання відділу забезпечення 

проведення судових засідань Одеського апеляційного суду; 

Гладкій Ірині Геннадіївні — головному консультанту Синельниківського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області; 

Гладкому Роману Івановичу — помічнику судді Рівненського окружного 

адміністративного суду; 

Гладуняк Наталії Анатоліївні — головному спеціалісту із забезпечення зв’язків із 

засобами масової інформації Кропивницького апеляційного суду; 

Глухенькій Мирославі Сергіївні — помічнику судді Київського апеляційного 

суду; 

Головко Людмилі Іванівні — помічнику судді Нікопольського міськрайонного 

суду Дніпропетровської області; 

Головченко Марині Юріївні — секретарю судового засідання 

Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області; 

Голубенко Оксані Петрівні — помічнику судді Київського апеляційного суду; 

Гордіюк Антоніні Тихонівні — старшому секретарю Локачинського районного 

суду Волинської області; 

Господенко Олені Олексіївні — консультанту Дзержинського районного суду 

м.Харкова; 

Граїцькому Олександру Сергійовичу — начальнику відділу інформаційних 

технологій та захисту інформації апарату Вищого антикорупційного суду; 

Грелюсу Артему Сергійовичу — старшому судовому розпоряднику сектору 

служби судових розпорядників Хмельницького окружного адміністративного 

суду; 

Григор’євій Марії Вікторівні — секретарю судового засідання Господарського 

суду Донецької області; 

Гриндею Антону Михайловичу — судовому розпоряднику відділу служби 



 

 37 

судових розпорядників Чернівецького апеляційного суду; 

Грозовській Тетяні Олексіївні — головному спеціалісту сектору забезпечення 

діяльності керівництва апарату відділу забезпечення діяльності голови суду, його 

заступників та керівництва апарату Київського апеляційного суду; 

Гроссману Олегу Володимировичу — завідувачу господарства відділу 

матеріально-технічного забезпечення управління договірно-правової роботи та 

організації розпорядження майном Київського апеляційного суду; 

Гуменному Володимиру Віталійовичу — помічнику судді Хмельницького 

міськрайонного суду Хмельницької області; 

Гуньку Олегу Віталійовичу — помічнику судді Одеського окружного 

адміністративного суду; 

Гур’євій Катерині Іванівні — секретарю судового засідання Одеського окружного 

адміністративного суду; 

Гуті Тетяні Олексіївні — помічнику судді Бориспільського міськрайонного суду 

Київської області; 

Д’яченко Дарині Анатоліївні — помічнику судді Середино-Будського районного 

суду Сумської області; 

Десятник Оксані Анатоліївні — секретарю судових засідань Канівського 

міськрайонного суду Черкаської області; 

Дмитрієвій Віолетті Володимирівні — помічнику судді Окружного 

адміністративного суду м.Києва; 

Добривечору Леоніду Дмитровичу — судді Новоайдарського районного суду 

Луганської області у відставці; 

Дрьомовій Олені Володимирівні — секретарю судового засідання 

Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області; 

Дряновій Наталії Василівні — секретарю судових засідань Канівського 

міськрайонного суду Черкаської області; 

Дубовому Юлію Миколайовичу — судді Новоайдарського районного суду 

Луганської області у відставці; 

Дуброві Наталії Олександрівні — помічнику судді Господарського суду 

Харківської області; 

Дяченко Людмилі Михайлівні — головному спеціалісту відділу планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київського 

апеляційного суду; 

Дяченко Світлані Володимирівні — головному спеціалісту відділу реєстрації та 

автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності 

судової палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду; 

Єренкевичу Олександру Анатолійовичу — помічнику судді Одеського окружного 

адміністративного суду; 
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Єфремовій Тетяні Андріївні — судовому розпоряднику Саксаганського районного 

суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Жабрєєву Олексію Віталійовичу — головному спеціалісту з інформаційних 

технологій Слов’янського міськрайонного суду Донецької області; 

Жаворонковій Марині Олександрівні — головному спеціалісту відділу управління 

персоналом Одеського окружного адміністративного суду; 

Жигилій Інні Федорівні — керівнику апарату Машівського районного суду 

Полтавської області; 

Жидковій Наталії Василівні — секретарю Ленінського районного суду 

м.Дніпропетровська; 

Журбі Наталії Юріївні — секретарю судового засідання Хортицького районного 

суду м.Запоріжжя; 

Зайчишиній Тетяні Володимирівні — секретарю судового засідання відділу 

забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової 

палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду; 

Залізняк Оксані Леонідівні — головному спеціалісту відділу забезпечення 

судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду 

кримінальних справ Київського апеляційного суду; 

Згоранець Антоніні Анатоліївні — судовому розпоряднику Шацького районного 

суду Волинської області; 

Зиль Тетяні Сергіївні — секретарю судового засідання відділу забезпечення 

судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду 

цивільних справ Київського апеляційного суду; 

Зібницькому Руслану Володимировичу — судовому розпоряднику Золотоніського 

міськрайонного суду Черкаської області; 

Зоріч Оксані Миколаївні — заступнику начальника відділу кадрової роботи та 

державної служби управління кадрового забезпечення Київського апеляційного 

суду; 

Зощаку Вадиму Володимировичу — помічнику судді патронатної служби 

управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо захисту 

соціальних прав секретаріату Касаційного адміністративного суду апарату ВС; 

Іванес Христині Олександрівні — помічнику судді Львівського окружного 

адміністративного суду; 

Іванів Надії Степанівні — помічнику судді Західного апеляційного 

господарського суду;  

Івасенко Ірині Анатоліївні — секретарю судового засідання відділу забезпечення 

судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду 

цивільних справ Київського апеляційного суду; 

Ішковій Ганні Сергіївні — помічнику голови Господарського суду Харківської 

області; 
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Казанській Тетяні Іванівні — головному спеціалісту відділу забезпечення 

автоматизованого документообігу суду та моніторингу виконання документів 

Київського апеляційного суду; 

Каірі Юлії Геннадіївні — секретарю Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу 

Дніпропетровської області; 

Калашниковій Оксані Анатоліївні — заступнику начальника відділу судової 

статистики та звітності Донецького окружного адміністративного суду; 

Калінічевій Марині Сергіївні — секретарю судового засідання Миколаївського 

окружного адміністративного суду; 

Калініченку Миколі Олексійовичу — головному спеціалісту з інформаційних 

технологій Лебединського районного суду Сумської області; 

Картамишевій Інні Вікторівні — секретарю судового засідання відділу 

забезпечення судового процесу судової палати з розгляду кримінальних справ 

Дніпровського апеляційного суду; 

Каспровій Ганні Петрівні — заступнику керівника апарату Ірпінського міського 

суду Київської області; 

Катрич Альоні Олександрівні — консультанту по роботі з персоналом 

Слов’янського міськрайонного суду Донецької області; 

Кацімон Вікторії Валеріївні — секретаря Вишгородського районного суду 

Київської області; 

Кимлик Юлії Володимирівні — секретарю судового засідання Господарського 

суду м.Києва; 

Кириллову Микиті Сергійовичу — помічнику судді Окружного 

адміністративного суду м.Києва; 

Ковалишиній Олені Семенівні — діловоду відділу документообігу та 

організаційного забезпечення (канцелярія суду) Дніпровського апеляційного суду; 

Ковальовій Олександрі Сергіївні — головному спеціалісту відділу судової 

статистики та узагальнення судової практики управління аналітичної та архівної 

роботи Київського апеляційного суду; 

Ковалю Олександру Михайловичу — провідному спеціалісту відділу матеріально-

технічного забезпечення управління договірно-правової роботи та організації 

розпорядження майном Київського апеляційного суду; 

Ковбі Андрію Васильовичу — заступнику начальника відділу судових 

розпорядників Київського апеляційного суду; 

Кожедуб Тетяні Дмитрівні — начальнику відділу планово-фінансової діяльності, 

бухгалтерського обліку та звітності Територіального управління ДСАУ в 

Полтавській області; 

Кожемяці Юлії Ігорівні — помічнику судді Ленінського районного суду 

м.Дніпропетровська; 

Козаченку Дмитру Михайловичу — помічнику судді Київського апеляційного 
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суду; 

Козачишину Владиславу Борисовичу — помічнику голови Оратівського 

районного суду Вінницької області; 

Козловій Ірині Ігорівні — помічнику судді Окружного адміністративного суду 

м.Києва; 

Колеснику Ігорю Олександровичу — секретарю судового засідання 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду; 

Колесніченко Ользі Валентинівні — помічнику судді Господарського суду 

Харківської області; 

Коліснику Владиславу Сергійовичу — помічнику судді Київського апеляційного 

суду; 

Коломієць Наталії Анатоліївні — головному спеціалісту відділу інформаційно-

комунікаційної діяльності та аналітичної роботи Господарського суду Луганської 

області; 

Корбі Наталії Сергіївні — помічнику судді Одеського апеляційного суду; 

Корженівській Ірині Володимирівні — помічнику судді Вінницького окружного 

адміністративного суду; 

Корнієнко Надії Іванівні — старшому секретарю суду відділу забезпечення 

судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду 

кримінальних справ Київського апеляційного суду;  

Корнійчук Юлії Ігорівні — помічнику судді Вінницького окружного 

адміністративного суду; 

Корчук Ірині Олександрівні — головному спеціалісту відділу кадрового 

забезпечення суддів управління кадрового забезпечення Київського апеляційного 

суду; 

Коршак Наталії Володимирівні — секретарю судового засідання Автозаводського 

районного суду м.Кременчука Полтавської області; 

Косенку Богдану Борисовичу — головному спеціалісту відділу реєстрації та 

автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності 

судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду; 

Косюк Ользі Павлівні — секретарю судового засідання Тернопільського 

окружного адміністративного суду; 

Котко Ірині Вадимівні — начальнику відділу кадрового забезпечення суддів 

управління кадрового забезпечення Київського апеляційного суду; 

Котяш Надії Валентинівні — помічнику судді Дзержинського районного суду 

м.Харкова; 

Кохан Світлані Вікторівні — секретарю Індустріального районного суду 

м.Дніпропетровська; 

Кравченко Тетяні Владиславівні — помічнику судді Полтавського окружного 
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адміністративного суду; 

Кравчуку Олегу Івановичу — головному спеціалісту відділу опрацювання та 

виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової 

палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду; 

Краснопольській Олені Юліївні — заступнику керівника апарату 

Новоайдарського районного суду Луганської області; 

Краснянській Світлані Володимирівні — головному спеціалісту відділу 

організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ 

Шевченківського районного суду м.Києва; 

Кріцаку Ігорю Любомировичу — головному спеціалісту відділу реєстрації та 

автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності 

судової палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду; 

Кручко Оксані Миколаївні — помічнику судді Оболонського районного суду 

м.Києва; 

Кузику Роману Васильовичу — помічнику судді Волинського окружного 

адміністративного суду; 

Куліш Олександрі Іллівні — секретарю судового засідання Ленінського 

районного суду м.Дніпропетровська; 

Куркіній Ірині Вікторівні — помічнику судді Київського апеляційного суду; 

Кучеру Ігорю Олександровичу — помічнику судді Восьмого апеляційного 

адміністративного суду; 

Кушнір Людмилі Олександрівні — помічнику судді Одеського апеляційного суду; 

Лабовкіній Ганні Геннадіївні — секретарю судового засідання Полтавського 

районного суду Полтавської області; 

Лабуні Світлані Євгенівні — помічнику судді Господарського суду Донецької 

області; 

Лавренюк Олені Миколаївні — помічнику судді Тернопільського окружного 

адміністративного суду; 

Ликову Вадиму Володимировичу — помічнику судді Північного апеляційного 

господарського суду; 

Литвин Лесі Костянтинівні — помічнику судді Канівського міськрайонного суду 

Черкаської області; 

Литвиненко Інні Томашівні — помічнику судді Заводського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Лихошерст Анні Олександрівні — провідному спеціалісту відділу інформаційно-

технічного забезпечення, захисту інформації та баз даних апарату Господарського 

суду Київської області; 

Літвак Мар’яні Сергіївні — помічнику судді Київського апеляційного суду; 

Логвіновій Ользі Ігорівні — головному спеціалісту відділу адміністрування 
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автоматизованої системи суду та інформаційно-телекомунікаційних технологій 

Київського апеляційного суду; 

Ляшенко Юлії Вадимівні — секретарю судового засідання Одеського окружного 

адміністративного суду; 

Мазниці Христині Олександрівні — секретарю судового засідання відділу 

забезпечення судового процесу судової палати з розгляду кримінальних справ 

Дніпровського апеляційного суду; 

Мазурчаку Олександру Олеговичу — помічнику судді Київського апеляційного 

суду; 

Малаховій Дар’ї Олегівні — помічнику судді Кременчуцького районного суду 

Полтавської області; 

Малашенко Тетяні Вікторівні — головному спеціалісту відділу міжнародно-

правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації Київського 

апеляційного суду; 

Малашко Олені Юріївні — головному спеціалісту відділу забезпечення судового 

процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду 

кримінальних справ Київського апеляційного суду; 

Мальованій Олені Сергіївні — секретарю судового засідання Господарського 

суду Донецької області; 

Мариняк Тетяні Олександрівні — секретарю судового засідання відділу 

забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової 

палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду; 

Маркову Василю Васильовичу — головному спеціалісту Чернігівського 

апеляційного суду; 

Масленнікову Анатолію Олеговичу — помічнику судді Господарського суду 

м.Києва; 

Маслову Олегу Володимировичу — заступнику керівника апарату Дзержинського 

міського суду Донецької області; 

Маслюкову Сергію Васильовичу — старшому судовому розпоряднику 

Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя; 

Матейко Оксані Степанівні — секретарю судового засідання Галицького 

районного суду Івано-Франківської області; 

Медвідь Ганні Сергіївні — секретарю судового засідання Хортицького районного 

суду м.Запоріжжя; 

Медуниці Роману Ігоровичу — секретарю судового засідання Господарського 

суду Луганської області; 

Мелащенко Ірині Анатоліївні — головному спеціалісту відділу документального 

забезпечення (канцелярії) Чернігівського окружного адміністративного суду; 

Мельникович Ользі Святославівні — помічнику судді-секретаря судової палати 

Рівненського апеляційного суду; 
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Мельничуку Олексію Сергійовичу — секретарю судового засідання Північного 

апеляційного господарського суду; 

Мещеряковій Юлії Геннадіївні — головного спеціаліста фінансово-економічного 

відділу Харківського апеляційного суду; 

Мироненко Ніні Іванівні — прибиральнику службових приміщень Котелевського 

районного суду Полтавської області; 

Мироненко Інні Миколаївні — діловоду Близнюківського районного суду 

Харківської області; 

Мирончуку Руслану В’ячеславовичу — провідному консультанту відділу 

матеріально-технічного забезпечення управління договірно-правової роботи та 

організації розпорядження майном Київського апеляційного суду; 

Миськовій Олені Василівні — секретарю судового засідання Житомирського 

окружного адміністративного суду; 

Михайлюк Ганні Олександрівні — помічнику судді Новоайдарського районного 

суду Луганської області; 

Михайлюку Максиму Михайловичу — помічнику судді Київського апеляційного 

суду; 

Мірошнику Миколі Юрійовичу — помічнику судді Волинського апеляційного 

суду; 

Мірошниченко Вірі Олександрівні  — старшому секретарю Дзержинського 

районного суду м.Харкова; 

Мічуріну Юрію Володимировичу — головному спеціалісту відділу матеріально-

технічного та господарського забезпечення Корольовського районного суду 

м.Житомира; 

Мокійчук Аліні Сергіївні — помічнику судді Волинського апеляційного суду; 

Морозовій Ярославі Валеріївні — секретарю судового засідання Окружного 

адміністративного суду м.Києва; 

Музиці Дмитру Олександровичу — старшому судовому розпоряднику сектору 

служби судових розпорядників Хмельницького окружного адміністративного 

суду; 

Мухіну Івану Івановичу — судді Новоайдарського районного суду Луганської 

області у відставці; 

Мушті Ірині Сергіївні — помічнику судді Київського апеляційного суду; 

Нагулко Анні Леонтіївні — секретарю судового засідання Північного 

апеляційного господарського суду; 

Назаренко Анні Михайлівні — помічнику судді Канівського міськрайонного суду 

Черкаської області; 

Насрєтдіновій Вікторії Анатоліївні — заступнику начальника відділу планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Луганського 
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окружного адміністративного суду; 

Натяжку Олександру Юрійовичу — головному спеціалісту відділу 

адміністрування автоматизованої системи суду та інформаційно-

телекомунікаційних технологій Київського апеляційного суду; 

Невмержицькій Тетяні Миколаївні — помічнику заступника голови Київського 

апеляційного суду; 

Невмержицькому Олександру Григоровичу — помічнику судді Київського 

апеляційного суду; 

Неволіній Наталії Миколаївні — головному спеціалісту відділу забезпечення 

автоматизованого документообігу суду та моніторингу документів Київського 

апеляційного суду; 

Негребецькій Ларисі Володимирівні — завідувачу господарства загального 

відділу Господарського суду Полтавської області; 

Недашківській Людмилі Анатоліївні — начальнику фінансово- економічного 

відділу Господарського суду м.Києва; 

Неминущій Оксані Геннадіївні — заступнику керівника апарату Слов’янського 

міськрайонного суду Донецької області; 

Нероді Світлані Андріївні — помічнику судді Канівського міськрайонного суду 

Черкаської області; 

Нечай Віті Леонідівні — секретарю Дубровицького районного суду Рівненської 

області; 

Нечваль Анні Анатоліївні — помічнику судді Київського апеляційного суду; 

Ніколаєнко Вікторії Володимирівні — помічнику голови Вишгородського 

районного суду Київської області; 

Новик Вікторії Михайлівні — секретарю судового засідання Окружного 

адміністративного суду м.Києва; 

Новіковій Наталії Василівні  — старшому інспектору відділу управління 

персоналом Господарського суду Полтавської області; 

Новіковій Тетяні Анатоліївні — секретарю судового засідання Херсонського 

окружного адміністративного суду; 

Огільку Анатолію Васильовичу — помічнику судді Київського апеляційного 

суду; 

Оксюті Олександру Григоровичу — помічнику голови Окружного 

адміністративного суду м.Києва; 

Олексієнко Аллі Іванівні — архіваріусу Ленінського районного суду 

м.Дніпропетровська; 

Онищуку Олексію Євгеновичу — секретарю судового засідання 

Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області; 

Орленко Тетяні Анатоліївні — головному спеціалісту відділу реєстрації та 
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автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності 

судової палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду; 

Оропай Ользі Олександрівні — заступнику начальника відділу судової статистики 

та узагальнення судової практики управління аналітичної та архівної роботи 

Київського апеляційного суду; 

Осиповій Наталі Валеріївні — начальнику відділу фінансової діяльності та 

господарського забезпечення Миколаївського окружного адміністративного суду; 

Остапук Юлії Володимирівні — помічнику судді Господарського суду 

Волинської області; 

Павелку Денису Юрійовичу — помічнику судді Одеського окружного 

адміністративного суду; 

Павліченко Яні Сергіївні — помічнику судді Середино-Будського районного суду 

Сумської області; 

Павловій Наталії Адамівні — секретарю судового засідання відділу забезпечення 

діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Волинського 

апеляційного суду; 

Панасенко Надії Анатоліївні — помічнику судді Машівського районного суду 

Полтавської області; 

Пасюті Юлії Анатоліївні — провідному спеціалісту третього відділу першого 

управління Київського апеляційного суду; 

Патенко Ользі Миколаївні — помічнику голови Миргородського міськрайонного 

суду Полтавської області; 

Патяці Віталію Сергійовичу — головному спеціалісту Приморського районного 

суду Запорізької області; 

Пахольчуку Андрію Васильовичу — заступнику начальника відділу 

адміністрування автоматизованої системи суду та інформаційно-

телекомунікаційних технологій Київського апеляційного суду; 

Пацьолі Ользі Олександрівні — секретарю судового засідання відділу 

забезпечення судового процесу Північно-західного апеляційного господарського 

суду; 

Пелех Оксані Андріївні — секретарю судового засідання Галицького районного 

суду м.Львова; 

Петльованій Оксані Михайлівні — помічнику судді Дніпровського апеляційного 

суду; 

Петровій Ангеліні Павлівні — судовому розпоряднику Хортицького районного 

суду м.Запоріжжя; 

Пилипенко Ользі Степанівні — помічнику судді Київського окружного 

адміністративного суду; 

Писаренко Ірині Василівні — провідному спеціалісту відділу документального 

забезпечення та контролю Харківського апеляційного суду; 
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Підопригорі Людмилі Миколаївні — завідувачу складу Господарського суду 

Донецької області; 

Пітенко Ірині Юріївні — секретарю судового засідання відділу забезпечення 

судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду 

цивільних справ Київського апеляційного суду; 

Плодовській Світлані Вікторівні — заступнику начальника відділу управління 

персоналом та антикорупційного моніторингу Господарського суду м.Києва; 

Поливачу Роману Олександровичу — головному спеціалісту відділу реєстрації та 

автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності 

судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду; 

Пономаренко Тетяні Миколаївні — помічнику судді Київського окружного 

адміністративного суду; 

Поночовній Альоні Миколаївні — помічнику судді патронатної служби 

управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо виборчого 

процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян секретаріату 

Касаційного адміністративного суду апарату ВС; 

Поперечній Тетяні Вікторівні — головному спеціалісту відділу режимно-

секретної роботи Чернівецького апеляційного суду; 

Попій Юлії Анатоліївні — помічнику судді судової палати з розгляду цивільних 

справ Харківського апеляційного суду; 

Поповичу Богдану Івановичу — завідувача сектору служби судових 

розпорядників Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області; 

ПОРУЧНИК Людмилі Олексіївні — помічнику судді Київського апеляційного 

суду; 

Поспєловій Світлані Григорівні — секретарю Приморського районного суду 

Запорізької області; 

Потапьонок Катерині Валеріївні — секретарю судового засідання відділу 

забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової 

палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду; 

Приймаку Олексію Федоровичу — судді Краснопільського районного суду 

Сумської області у відставці; 

Приступі Вікторії Анатоліївні — діловоду Синельниківського міськрайонного 

суду Дніпропетровської області; 

Присяжній Оксані Миколаївні — начальнику відділу узагальнення судової 

практики Сьомого апеляційного адміністративного суду; 

Проаспет Крістіні Олегівні — помічнику судді Київського апеляційного суду; 

Прохоровій Владі Степанівні — помічнику судді Київського апеляційного суду; 

Прус Наталії Василівні — помічнику судді Маневицького районного суду 

Волинської області; 
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Пукалу Андрію Володимировичу — помічнику судді апарату Вищого 

антикорупційного суду; 

Радюк Ользі Олександрівні — заступнику керівника апарату Волинського 

окружного адміністративного суду; 

Романцовій Оксані Олександрівні — помічнику судді Господарського суду 

Донецької області; 

Ромашко Наталі Миколаївні — заступнику начальника відділу управління майном 

Донецького апеляційного суду; 

Рочняк Ользі Володимирівні — помічнику судді Вінницького окружного 

адміністративного суду; 

Рубан Ірині Василівні — головному спеціалісту відділу кадрової роботи та 

державної служби управління кадрового забезпечення Київського апеляційного 

суду;  

Рудь Надії Валеріївні — секретарю судового засідання Північного апеляційного 

господарського суду; 

Рудюку Володимиру Сергійовичу — помічнику судді Київського апеляційного 

суду; 

Рябоконь Оксані Олександрівні — помічнику судді патронатної служби 

Господарського суду Київської області; 

Рязанській Євгенії Олександрівні — помічнику судді Луганського окружного 

адміністративного суду; 

Рязанцевій Марії Василівні — діловоду Дзержинського районного суду 

м.Харкова; 

Савковій Світлані Сергіївні — головному спеціалісту першого відділу першого 

управління; 

Савчук Олені Володимирівні — секретарю судового засідання відділу 

забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ Волинського 

апеляційного суду; 

Садлич Олені Олександрівні — начальнику відділу матеріально-технічного 

забезпечення Миколаївського апеляційного суду; 

Сазоновій Анастасії Олександрівні — помічнику судді патронатної служби 

управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів секретаріату Касаційного 

адміністративного суду апарату ВС; 

Самогньозд Оксані Іванівні — діловоду Дзержинського районного суду 

м.Харкова; 

Самодай Інні Юріївні — заступнику керівника апарату Тростянецького районного 

суду Сумської області; 

Самоновій Вікторії Віталіївні — секретарю судового засідання відділу 

забезпечення судового процесу судової палати з розгляду кримінальних справ 
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Дніпровського апеляційного суду; 

Самсоненко Олені Григорівні — головному спеціалісту відділу документообігу та 

організаційного забезпечення розгляду судових справ Ковпаківського районного 

суду м.Суми; 

Свинобой Олені Віталіївні — головному спеціалісту відділу забезпечення 

розгляду адміністративних справ Хмельницького окружного адміністративного 

суду; 

Сенеті Галині Несторівні — секретарю судового засідання Старосамбірського 

районного суду Львівської області; 

Сердюк Юлії Сергіївні — секретарю судового засідання відділу забезпечення 

судового процесу управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати 

Вищого антикорупційного суду; 

Симанчук Альоні Сергіївні — головному спеціалісту фінансово-економічного 

відділу Господарського суду Донецької області; 

Ситенькій Юлії Юріївні — секретарю Орджонікідзевського районного суду 

м.Запоріжжя; 

Сиченко Олені Іванівні — спеціалісту відділу діловодства та документального 

забезпечення Малинського районного суду Житомирської області; 

Сиченку Кірілу Олексійовичу — помічнику судді Київського апеляційного суду; 

Сірій Юлії Михайлівні — секретарю судового засідання відділу забезпечення 

судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду 

цивільних справ Київського апеляційного суду; 

Скокіну Олександру Леонідовичу — помічнику судді Господарського суду 

м.Києва; 

Скоробогатій Олесі Володимирівні — керівнику апарату Лозівського 

міськрайонного суду Харківської області; 

Сливці Ірині Вікторівні — помічнику судді Кропивницького апеляційного суду; 

Слободяник Наталії Сергіївні — помічнику судді Одеського окружного 

адміністративного суду; 

Слободянюку Костянтину Сергійовичу — помічнику судді Одеського окружного 

адміністративного суду; 

Слободянюку Валерію Олександровичу — помічнику судді Вінницького 

окружного адміністративного суду; 

Смирновій Наталії В’ячеславівні — помічнику судді Дзержинського міського 

суду Донецької області; 

Смілянець Альоні Вікторівні — заступнику керівника апарату Вишгородського 

районного суду Київської області; 

Смоляр Олесі Володимирівні — головному спеціалісту відділу кадрової роботи та 

державної служби управління кадрового забезпечення Київського апеляційного 
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суду; 

Снєжин Софії Юріївні — начальнику відділу з документообігу, судової 

статистики, кодифікаційно-довідкової та архівної роботи Садгірського районного 

суду м.Чернівців; 

Солдатовій Ользі Сергіївні — помічнику судді Одеського окружного 

адміністративного суду; 

Степановій Ользі Сергіївні — помічнику заступника голови Автозаводського 

районного суду м.Кременчука Полтавської області; 

Степанцю Олександру Олеговичу — головному спеціалісту відділу реєстрації та 

автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності 

судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду; 

Стрижиус Наталії Володимирівні — помічнику судді Бориспільського 

міськрайонного суду Київської області; 

Сутягіній Олені Геннадіївні — помічнику судді Третього апеляційного 

адміністративного суду; 

Таран Катерині Василівні — помічнику судді Ленінського районного суду 

м.Дніпропетровська; 

Таран Наталії Ігорівні — старшому секретарю Близнюківського районного суду 

Харківської області; 

Тараненко Анні Геннадіївні — секретарю судового засідання Автозаводського 

районного суду м.Кременчука Полтавської області; 

Тереховій Наталії Валентинівні — помічнику судді Чернігівського окружного 

адміністративного суду; 

Тертичній Ользі Олександрівні — секретарю судового засідання Господарського 

суду Полтавської області; 

Тимофієву Володимиру Григоровичу — керівнику апарату Оратівського 

районного суду Вінницької області; 

Тимчур Тетяні Сергіївні — секретарю Інгулецького районного суду м.Кривого 

Рогу Дніпропетровської області; 

Ткаченко Валентині Іванівні — експедитору суду відділу документообігу та 

організаційного забезпечення (канцелярія суду) Дніпровського апеляційного суду; 

Ткаченку Івану Володимировичу — головному спеціалісту відділу забезпечення 

автоматизованого документообігу суду та моніторингу виконання документів 

Київського апеляційного суду; 

Ткачовій Світлані Олександрівні — діловоду Дзержинського районного суду 

м.Харкова; 

Тодорюку Дмитру Володимировичу — помічнику судді Глибоцького районного 

суду Чернівецької області; 

Толчинському Костянтину Вячеславовичу — помічнику судді судової палати з 
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розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду; 

Томин Лесі Василівні — помічнику судді Галицького районного суду Івано-

Франківської області; 

Топорковій Віті Валеріївні — консультанту Дзержинського районного суду 

м.Харкова; 

Трегубовій Олені Анатоліївні — помічнику судді Дзержинського районного суду 

м.Харкова; 

Трохимчуку Володимиру Михайловичу — судовому розпоряднику 

Березнівського районного суду Рівненської області; 

Троян Олені Анатоліївні — секретарю судового засідання відділу забезпечення 

розгляду адміністративних справ Хмельницького окружного адміністративного 

суду; 

Тулянцевій Валерії Андріївні — головному спеціалісту відділу з узагальнення 

судової практики, роботи зі зверненнями громадян та з доступу до публічної 

інформації Дніпропетровського окружного адміністративного суду; 

Федіній Наталії Яківні — помічнику судді судової палати з розгляду 

кримінальних справ Харківського апеляційного суду; 

Федоровій Ользі Родіонівні — помічнику судді Закарпатського окружного 

адміністративного суду; 

Федусь Катерині Олександрівні — помічнику судді Індустріального районного 

суду м.Дніпропетровська; 

Федчик Таїсії Василівні — головному консультанту відділу забезпечення 

судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду 

кримінальних справ Київського апеляційного суду; 

Фетісовій Анастасії Валеріївні — головному спеціалісту відділу кадрової роботи 

та державної служби управління кадрового забезпечення Київського апеляційного 

суду; 

Фетісову Ігорю Віталійовичу — начальнику відділу судових розпорядників 

Київського апеляційного суду; 

Фінько Юлії Василівні — секретарю судового засідання відділу забезпечення 

судового процесу апарату Вищого антикорупційного суду; 

Фотченко Марині Олегівні — помічнику судді Господарського суду Вінницької 

області; 

Фурсович Наталії Григорівні — старшому секретарю Дубровицького районного 

суду Рівненської області; 

Хамандрик Анні Олександрівні — головному спеціалісту відділу забезпечення 

автоматизованого документообігу суду та моніторингу виконання документів 

Київського апеляційного суду; 

Харабарі Анастасії Ігорівні — консультанту відділу аналітичної роботи та 

узагальнення судової практики Чернівецького апеляційного суду; 
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Харченко Юлії Сергіївні — помічнику заступника голови Господарського суду 

Донецької області; 

Хохулі Микиті Сергійовичу — помічнику судді Господарського суду Донецької 

області; 

Худику Андрію Мирославовичу — помічнику судді управління з організаційного 

забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду; 

Циганенку Андрію Андрійовичу — помічнику судді Окружного 

адміністративного суду м.Києва; 

Чайці Ірині Сергіївні — начальнику відділу документального обігу, контролю та 

забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія) Шевченківського 

районного суду м.Києва; 

Чернявській Оксані Анатоліївні — помічнику судді Кропивницього апеляційного 

суду; 

Чміль Людмилі Іванівні — помічнику голови Бахмацького районного суду 

Чернігівської області; 

Чорнокозинській Наталії Георгіївні — помічнику судді Рожищенського 

районного суду Волинської області; 

Шабатіну Євгену Анатолійовичу — головному спеціалісту сектору з питань 

інформаційних технологій та технічного захисту Кропивницького апеляційного 

суду; 

Шаблій Юлі Павлівні — секретарю судового засідання Тернопільського 

окружного адміністративного суду; 

Шапці Ользі Олександрівні — секретарю судового засідання Новоайдарського 

районного суду Луганської області; 

Шевцовій Марині Андріївні — секретарю судового засідання Ленінського 

районного суду м.Дніпропетровська; 

Шевчук Людмилі Дмитрівні — помічнику судді Окружного адміністративного 

суду м.Києва; 

Шепелєву Владиславу Ігоровичу — помічнику судді Херсонського окружного 

адміністративного суду; 

Шимці Лілії Миколаївні — помічнику судді Полтавського районного суду 

Полтавської області; 

Ширмук Дарині Олегівні — секретарю судового засідання відділу забезпечення 

судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду 

кримінальних справ Київського апеляційного суду; 

Шкільній Ользі Сергіївні — заступнику начальника відділу документального 

забезпечення (канцелярія) Вінницького окружного адміністративного суду; 

Шкляр Наталії Володимирівні — головному спеціалісту із забезпечення зв’язків з 

засобами масової інформації відділу забезпечення діяльності керівника апарату 

суду та правової роботи Окружного адміністративного суду м.Києва; 
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Шкурдовій Юлії Сергіївні — помічнику судді патронатної служби управління 

забезпечення роботи судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин 

та права власності секретаріату Касаційного господарського суду апарату ВС; 

Шорніковій Галині Володимирівні — помічнику судді Північного апеляційного 

господарського суду; 

Шпаразі Оксані Петрівні — помічнику судді Волинського окружного 

адміністративного суду; 

Шпирук Юлії Сергіївні — помічнику судді Київського апеляційного суду; 

Шпируку Олександру Валерійовичу — помічнику судді Київського апеляційного 

суду; 

Штик Лідії Петрівні — керівнику апарату Володимир-Волинського міського суду 

Волинської області; 

Шульзі Світлані Володимирівні — головному спеціалісту відділу забезпечення 

автоматизованого документообігу суду та моніторингу виконання документів 

Київського апеляційного суду; 

Шум Марії Сергіївні — заступнику начальника відділу судових розпорядників 

Київського апеляційного суду; 

Щербаню Олександру Івановичу — консультанту Краснолиманського міського 

суду Донецької області; 

Юрлагіній Валерії Валеріївні — помічнику судді Господарського суду Донецької 

області; 

Юрченко Ганні Олександрівні — судовому розпоряднику Саксаганського 

районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Юрченко Аліні Сергіївні — помічнику судді Київського апеляційного суду; 

Яблонь Ірині Богданівні — старшому секретарю Галицького районного суду 

Івано-Франківської області; 

Яворській Аліні Анатоліївні — секретарю судового засідання відділу 

забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової 

палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду; 

Якименко Анастасії Юріївні — секретарю судового засідання відділу 

забезпечення судового процесу судової палати з розгляду кримінальних справ 

Дніпровського апеляційного суду; 

Яковенко Олені Миколаївні — секретарю судового засідання Третього 

апеляційного адміністративного суду; 

Якубович Тетяні Володимирівні — спеціалісту Золотоніського міськрайонного 

суду Черкаської області; 

Яриновській Євгенії Валеріївні — головному спеціалісту відділу забезпечення 

розгляду звернень та надання інформації Київського апеляційного суду; 

Яришевій Наталії Вікторівні — секретарю судового засідання Синельниківського 
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міськрайонного суду Дніпропетровської області; 

Ярмак Ользі Василівні — секретарю судового засідання відділу забезпечення 

судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду 

цивільних справ Київського апеляційного суду; 

Ярошевській Ірині Олександрівні — секретарю судового засідання 

Господарського суду м.Києва; 

Ясківець Марині Петрівні — помічнику судді Полтавського окружного 

адміністративного суду; 

Яцевич Наталії Анатоліївні — помічнику судді Київського апеляційного суду; 

Яцун Людмилі Григорівні — начальнику відділу управління персоналом 

Миколаївського окружного адміністративного суду; 

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, 

особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з 

нагоди 50-річного ювілею від дня народження 

 

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України: 

ГРИЦЕНКО Наталю Леонідівну — начальника відділу планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Територіального управління 

ДСАУ у Харківській області. 

Голова Б.МОНІЧ 


