
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

 

25 лютого 2020                                   Київ                                                             № 86 

 
Про внесення змін до наказу  

ДСА України від 20.09.2018 № 475 

 

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

статус суддів", враховуючи лист Східного апеляційного господарського суду 

від 24.02.2020 № 003628, 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до складу ліквідаційної комісії Донецького 

апеляційного господарського суду (додаток 2), затвердженого наказом ДСА 

України від 20.09.2018 № 475 (із змінами), а саме:  

1) виключити зі складу комісії: 

Захарову Олену Василівну, керівника апарату Донецького апеляційного 

господарського суду, голову комісії. 

Членів комісії: 

Агапову Ганну Павлівну, провідного інспектора відділу організаційної 

роботи, документального забезпечення та канцелярії Донецького апеляційного 

господарського суду; 

Громко Аллу Анатоліївну, начальника відділу управління персоналом 

Донецького апеляційного господарського суду; 

Ложку Наталю Леонідівну, начальника відділу організаційної роботи, 

документального забезпечення та канцелярії Донецького апеляційного 

господарського суду; 

Моргаленко Анастасію Олександрівну, начальника фінансово-

економічного відділу – головного бухгалтера Донецького апеляційного 

господарського суду; 

Панасенко Інну Володимирівну, заступника начальника відділу 

організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії Донецького 

апеляційного господарського суду. 

2) включити до складу комісії: 

Бойко Жанну Олексіївну, заступника керівника апарату Східного 

апеляційного господарського суду (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2867612766), голову комісії; 
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Членів комісії: 

Гантімурову Наталю Миколаївну, головного спеціаліста фінансово-

економічного відділу апарату Східного апеляційного господарського суду 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2309001262); 

Семенову Світлану Степанівну, головного спеціаліста відділу управління 

персоналом апарату Східного апеляційного господарського суду 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2900915447); 

Попову Ірину Миколаївну, головного спеціаліста відділу 

документального забезпечення та контролю апарату Східного апеляційного 

господарського суду (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

2963714022); 

Гусєву Ольгу Вікторівну, провідного спеціаліста відділу організаційного 

забезпечення та розгляду звернень апарату Східного апеляційного 

господарського суду (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

3107007728).  

 

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю                

(Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу до Східного апеляційного 

господарського суду та Донецького апеляційного господарського суду. 

 

3. Прес-службі (на правах сектору) (Лисенко А. М.) оприлюднити цей 

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

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

 

 

 

В. о. Голови  

Державної судової  

адміністрації  України                      (підпис)                                     Л. Гізатуліна 


