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РІШЕННЯ 
про скасування Висновку про невідповідність кандидата на посаду судді 

 Верховного Суду Русинчука Миколи Миколайовича 
критеріям доброчесності та професійної етики від  

 
 
23.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила Висновок про невідповідність        
кандидата на посаду судді Верховного Суду Русинчука Миколи Миколайовича (далі          
- Кандидат) критеріям доброчесності та професійної етики. 

Підставою для Висновку стали: 

1) недекларування будинка, що розташований на земельній ділянці, яка належить         
Кандидату, у деклараціях за 2013-2015 роки; 

2) обґрунтований сумнів щодо спроможні матері Кандидата придбати автомобіль        
Subary Legacy Outback; 

3) недекларування Кандидатом земельної ділянки сільськогосподарського     
призначення у с. Зміїнець Луцького району Волинської області загальною         
площею 1000 кв. м; 

4) недекларування Кандидатом корпоративних прав дружини у ТОВ       
“Волиньфармсервіс-2”.  

31.01.2019 Кандидат надіслав письмові пояснення на електронну адресу Громадської         
ради доброчесності.  

Так, щодо причин недекларування будинка у паперових деклараціях, Кандидат         
зазначив, будівництво незавершене, а форма декларацій за 2013-2015 роки, які він           
подавав на підставі Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, не            
передбачала вказання відомостей про незавершене будівництво.  

Щодо придбання матір’ю Кандидата автомобіля Subary Legacy Outback, Кандидат         
надав документи, які підтверджують наявність у неї достатнього доходу для здійснення           

https://grd.gov.ua/


купівлі. Водночас Кандидат підтвердив, що автомобіль купувався для нього, оскільки          
він раніше не мав автомобіля. 

Щодо недекларування земельної ділянки Кандидат пояснив, що 30.12.2004 набув у          
власність земельну ділянку у с. Зміїнець Луцького району Волинської області          
загальною площею 1945 кв. м. У 2009 році ця земельна ділянка була поділена на дві               
площею 1000 кв. м та 945 кв. м відповідно. 04.02.2010 Кандидат подарував земельну             
ділянку площею 945 кв. м. своєму братові Русинчуку Івану Миколайовичу, а тому не             
мав підстав декларувати цю земельну ділянку у деклараціях за 2010-2017 роки.           
Кандидат також надав документи на підтвердження своїх слів. 

Щодо недекларування корпоративних прав дружини у ТОВ “Волиньфармсервіс-2” у         
деклараціях за 2012-2015 роки Кандидат пояснив, що форма декларації не передбачала           
вказання корпоративних прав. Однак це твердження не відповідає дійсності, адже          
відповідно до Форми декларації, яка є додатком до Закону України “Про засади            
запобігання і протидії корупції”, у п. 49 Розділу 5 декларант зобов’язаний вказати            
“розмір внеску до статутного (складеного) капіталу підприємства, установи,        
організації”, а у п. 50 - внесок, здійснений у звітному році. 

Таким чином, Кандидат частково спростував факти, викладені у Висновку Громадської          
ради доброчесності від 23.01.2019. Ті факти, щодо яких Кандидат не надав           
переконливих пояснень, не є підставою для висновку про його невідповідність          
критеріям доброчесності та професійної етики. 

На підставі викладеного Громадська рада доброчесності вирішила скасувати Висновок         
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Русинчука Миколи          
Миколайовича критеріям доброчесності та професійної етики від 23.01.2019. 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності (підписано електронним цифровим підписом)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою рішення) 
 

06.02.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення 13-ма голосами з 20          
голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь  13 членів: 

 
1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Куйбіда Роман 
4) Кулібаба Андрій 
5) Марчук Антон 
6) Маселко Роман 
7) Мєлких Едуард 
8) Моторевська Євгенія 
9) Середа Максим 
10) Смалюк Роман 
11) Соколенко Наталія 
12) Стригун Дмитро 
13) Чижик Галина 
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