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ВИСНОВОК 

про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Жигалкіна Івана Павловича 

критеріям доброчесності та професійної етики 
  

Проаналізувавши інформацію про суддю Господарського суду Харківської області 

Жигалкіна Івана Павловича (далі – Кандидат), Громадська рада доброчесності виявила дані, 

які дають підстави для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та 

професійної етики. 

 

Кандидат не пояснив переконливо джерела походження ліквідного майна, витрат, 

отриманих благ (його, членів сім’ї чи близьких осіб) і/або легальні доходи, на думку 

розсудливого спостерігача, викликають сумніви щодо достатності для набуття такого майна, 

здійснення таких витрат, отримання благ (підпункт 4.9. п.4 Індикаторів визначення 

невідповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної 

етики, затвердженим рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019). 

Кандидат в 2015 році набув у власність квартиру у м. Харкові площею 92 кв.м, вартістю 

943 600 грн (згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за 2015 рік). Як зазначено в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно, квартира набута на підставі договору дарування. 

Також згідно з даними наведеної декларації за 2015 рік Кандидат придбав у 2014  році 

автомобіль Toyota Camry того ж року випуску за ціною 379 512 грн. 

Натомість єдиним джерелом доходу судді була зарплата судді та викладача в 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, яка складає меншу суму, а 

ніж вартість придбаного майна. 

У подальшому, як видно з декларації за 2016 рік, Кандидат продав рухоме майно 

(ймовірно автомобіль Toyota Camry 2014 року випуску), задекларувавши 900 000 гривень від 

продажу, та придбав автомобіль Toyota Camry вже випуску 2016 року за 897 250 гривень. 

Щодо квартири в м. Харкові площею 92 кв.м, то Кандидат 20.09.2016 року передав її у 

власність рідній сестрі на підставі договору про відмову від договору, напевне, договору 

дарування, що дозволяє дійти висновку, що квартира 92 кв.м була подарована йому у 2015 році 

саме рідною сестрою. Відомості про легальні доходи сестри в розмірі, достатньому для 

придбання квартири 92 кв.м в Харкові відсутні. 

Кандидат працює суддею з 2010 року, тому набуття майна на суми, що перевищують 

розмір його легального доходу, ставить під сумнів його доброчесність. 

 

https://grd.gov.ua/
https://public.nazk.gov.ua/declaration/236ee769-b533-4c82-9758-471868113f67
https://public.nazk.gov.ua/declaration/d8b66955-3a11-4fc3-b067-c7020f3c85b9


Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію, яка сама 

по собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснення з боку Кандидата. 

 

Виявлені відомості щодо участі Кандидата в діяльності, тісно пов’язаною з участю у 

фінансових схемах підприємств та осіб, наближених до відомого політика, міського голови 

Харкова Геннадія Кернеса. 

За даними сайтів “Економічна правда” - https://bit.ly/2ARpybJ), та «Чесно. Фільтруй 

суд» -  https://bit.ly/2MlDvmY до 2011 року імовірно входив до складу ЖКБ “Самдея”, що у 

2010 році, з використанням сумнівних під кутом зору їх законності процедур, отримав 40 га 

землі, що належала до земель Міністерства оборони України. 

За свідченнями Харківського антикорупційного центру, Кандидат був активним 

учасником ОК ЖБК “Болінья”, ОК “Садово-городній кооператив “Авіста”, ОК “ЖБК “Легація” 

(безкоштовно виділена у 2008 році земельна ділянка площею 6,3211 га в Лісопарку) та ОК 

“ЖБК “Слайс” (в лютому 2010 року отримав 24,78 га в Лісопарку). 

На сайті «Наші гроші» в публікації «Суди дозволили впливовим бізнесменам безплатно 

забрати у Міноборони 40 га землі» від 04.03.2013 опубліковано інформацію, що «власниками 

ОК «ЖБК «Самдея» нині є Мирослав Балюк, Світлана Аріх та Вадим Кононенко. Вони також 

є власниками ще низки подібних кооперативів. Ігор Аріх є депутатом Харківської міськради 

від Партії регіонів, його пов’язують із мером Харкова Геннадієм Кернесом. Мирослав Балюк 

– один із тих, хто отримав землю у харківському Лісопарку. В 2008-2011 роках до складу 

засновників «Самдеї» входив Іван Павлович Жигалкін» - https://bit.ly/2sEJLgt  

Кандидат в період 2008-2009 роки дійсно вів активну діяльність з оформлення землі та 

споруд в Харкові та області, про що свідчить реєстр виданих на його ім’я довіреностей від 

різних осіб. 

Також в матеріалах досьє Кандидата є згадка про пов’язаність з Лукаш Оленою 

Леонідівною, відносно якої розслідуються кримінальні провадження, та яка перебуває в 

переліку осіб, до яких застосовувалися фінансові санкції.  

Зазначений зв'язок має бути пояснений Кандидатом. 

 

  

Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 

електронного голосування  

(є невід’ємною складовою висновку) 
 

21.1.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 13-ма голосами з 20 голосів 

членів Ради. Заявлено один самовідвід. 

 

У голосуванні взяли участь 13 членів: 

1. Валько Вадим 

2. Куйбіда Роман 

3. Кулібаба Андрій 

4. Марчук Антон 

5. Маселко Роман 

6. Моторевська Євгенія 

7. Середа Максим 

8. Смалюк Роман 

9. Стригун Дмитро 

10. Соколенко Наталія 

11. Сухоставець Роман 

12. Шепель Тарас 

13. Яким'як Олег 
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