
 
 

Подякою  

Нотаріальної палати України  

 

за вагомий внесок у розвиток українського нотаріату, високий 

професіоналізм, громадську активність,                                                                           

авторитет серед нотаріальної спільноти, 

та  з нагоди професійного свята – Дня нотаріату України  

та відзначення 25-ти річчя нотаріату України 

 

нагороджуються: 

 
 Кондратьєв Василь Юрійович, приватний нотаріус Козятинського 

районного нотаріального округу Вінницької області 
 Козоріз Наталія Степанівна, приватний нотаріус Ковельського 

міського нотаріального округу Волинської області 
 Максименко Ольга Володимирівна, приватний нотаріус 

Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області 
 Апалько Марина Юхимівна, приватний нотаріус Маріупольського 

міського нотаріального округу Донецької області 
 Юрчук Наталія Іванівна, приватний нотаріус Бердичівського 

районного нотаріального округу Житомирської області 
 Васіловка Вікторія Олександрівна, приватний нотаріус 

Ужгородського районного нотаріального округу Закарпатської області 
 Шевченко Сергій Олексійович, завідувач Мелітопольської міської 

державної нотаріальної контори Запорізької області 
 Трачук Володимир Євгенійович, приватний нотаріус Коломийського 

районного нотаріального округу Івано-Франківської області 
 Марчук Тетяна Сергіївна, приватний нотаріус Києво-Святошинського 

районного нотаріального округу Київської області 
 Вишня Інесса Василівна, приватний нотаріус Кропивницького 

міського нотаріального округу Кіровоградської області 
 Іванова Ольга Вікторівна, приватний нотаріус Рубіжанського міського 

нотаріального округу Луганської області 
 Лойко Олександр Іванович, приватний нотаріус Львівського міського 

нотаріального округу 
 Гуцал Любов Іванівна, приватний нотаріус Яворівського районного 

нотаріального округу Львівської області 
 Дехтяр Любов Федорівна, державний нотаріус Другої миколаївської 

державної нотаріальної контори 



 Качур Оксана Миколаївна, приватний нотаріус Одеського міського 

нотаріального округу 
 Бабич Степан Валерійович, приватний нотаріус Полтавського міського 

нотаріального округу 
 Сіманенко Тетяна Петрівна, завідувач Глухівської міської державної 

нотаріальної контори Сумської області 
 Лютий Сергій Іванович, приватний нотаріус Заліщицького районного 

нотаріального округу Тернопільської області 
 Стрельников Андрій Сергійович, державний нотаріус Дванадцятої 

харківської державної нотаріальної контори 
 Кучеренко Ліна Євгенівна, завідувач Верхньорогачицької державної 

нотаріальної контори Херсонської області 
 Ганасюк Надія Павлівна, приватний нотаріус Кам’янець-Подільського 

районного нотаріального округу Хмельницької області 
 Вострикова Оксана Іванівна, приватний нотаріус Уманського 

районного нотаріального округу Черкаської області 
 Кокарева Наталія Миколаївна, завідувач Путильської державної 

нотаріальної контори Чернівецької області 

 

 

 

 

 
 

 


