
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

 

07 жовтня 2014 р.                               м. Київ                                                             № 602/к 

 

 

Про відзначення працівників 

органів судової влади з нагоди  

Дня юриста  

  
За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 

проявлену ініціативу, творчий підхід до виконання службових завдань,                        

активну участь у зміцненні стану організаційного забезпечення діяльності судів 

та з нагоди Дня юриста  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити заохочувальною відзнакою Державної судової 

адміністрації України – нагрудним знаком "Знак пошани": 

 
Солоненко  

Таїсію Василівну 

-  помічника судді господарського суду 

Вінницької області;  
 

Шевченко  

Світлану Володимирівну  

-  заступника начальника територіального 

управління Державної судової адміністрації 

України в місті Києві.  

 

2. Нагородити Почесною грамотою Державної судової адміністрації 

України:   

 

Левцун 

Вікторію Іванівну 

-  начальника відділу кадрової роботи 

територіального управління Державної 

судової адміністрації України в Харківській 

області; 
 

Лемко  

Ларису Мар’янівну  

-  начальника відділу забезпечення діяльності 

судової палати з розгляду кримінальних 

справ та справ про адміністративні 

правопорушення апеляційного суду 

Закарпатської області; 
   

Лисенко  

Світлану Володимирівну  

-  старшого секретаря Носівського районного 

суду Чернігівської області; 
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Пільгуй 

Наталію Володимирівну  

-  помічника заступника голови апеляційного 

суду Чернігівської області;  
 

Саврухіну  

Ларису Миколаївну 

-  помічника судді судової палати з розгляду 

кримінальних справ апеляційного суду 

Харківської області; 
 

Яковенко  

Людмилу Віталіївну 

-  керівника апарату Володарсько-Волинського 

районного суду Житомирської області.  
 

 

3. Відзначити Подякою Державної судової адміністрації України:   

 

Бережну-Тернущак 

Валентину Юріївну  

-  головного спеціаліста відділу забезпечення 

діяльності судової палати з розгляду 

кримінальних справ та справ про 

адміністративні правопорушення 

апеляційного суду Закарпатської області; 
  

Вялика 

Владислава 

Олександровича  

-  начальника відділу матеріально-технічного 

та господарського забезпечення, організації 

діяльності служби судових розпорядників 

територіального управління Державної 

судової адміністрації України в Харківській 

області; 
  

Галущенка  

Вадима Леонідовича 

-  старшого консультанта господарського суду 

Одеської області; 
 

Гулінську  

Оксану Миколаївну 

-  старшого консультанта господарського суду 

Одеської області; 
  

Згодника  

Сергія Сергійовича 

-  помічника судді Одеського апеляційного 

господарського суду; 
 

Ковальчук  

Людмилу Василівну  

-  секретаря судового засідання апеляційного 

суду Рівненської області;  
 

Косолапа  

Вадима Миколайовича 

-  помічника судді Сумського окружного 

адміністративного суду; 
  

Кугут  

Наталію Ярославівну  

-  головного спеціаліста юридичного сектору 

територіального управління Державної 

судової адміністрації України                                   

в Миколаївській області;  
 

Накопалова  

Євгенія Олександровича 

-  помічника судді апеляційного суду 

Рівненської області; 
 

Опанасюк  

Тетяну Іванівну  

-  керівника апарату Рівненського 

апеляційного господарського суду; 
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Павлевську  

Ганну Вікторівну  

-  начальника аналітично-інформаційного 

відділу господарського суду Одеської 

області; 
  

Селиверстову  

Маргариту Валеріївну 

-  секретаря судового засідання Одеського 

апеляційного господарського суду; 
 

Черепаху 

Сергія Вікторовича  

-  помічника судді судової палати з розгляду 

цивільних справ апеляційного суду 

Харківської області; 
 

Шаравську  

Наталю Леонідівну 

-  секретаря судового засідання господарського 

суду Вінницької області; 
 

Шевченко  

Юлію Володимирівну 

-  помічника судді Дніпропетровського 

апеляційного господарського суду. 
  

            

Підстава: подання, погодження в установленому порядку. 

 

 

 

Голова                                               (підпис)                                          З. Холоднюк  
  


