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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Дуковської Таміли Миколаївни 
критеріям доброчесності та професійної етики 

 
Проаналізувавши інформацію про адвоката Дуковську Тамілу Миколаївну (далі –         
Кандидат), Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для          
висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної        
етики. 
  
1. Кандидат безпідставно не задекларувала отриманий у 2017 році дохід 
(підпункт 4.6 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Відповідно до декларації Кандидата за 2017 рік, Кандидат у звітному році не            
задекларувала жодних отриманих нею доходів. За інформацією, яка міститься у досьє           
Кандидата, у 2017 році вона доходів не отримувала. Водночас, у декларації за 2017 рік,              
поданій чоловіком Кандидата, суддею Апеляційного суду Кіровоградської області        
Дуковським О.Л., у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено, що            
Кандидат у звітному періоді отримувала дохід від зайняття незалежною професійною          
діяльністю, але розмір цього доходу не зазначено, оскільки член сім'ї (Кандидат) не            
надала інформацію. Також на порталі "Судова влада" зазначено, що Кандидат брала           
участь у судовому розгляді справи №396/993/16-ц, який триває протягом 2017 року           
відбувався в Апеляційному суді Кіровоградської області та Новоукраїнському        
районному суді Кіровоградської області, що свідчить про здійснення Кандидатом своєї          
професійної діяльності протягом 2017 року.  
 
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію, яка         
сама по собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснення з боку             
Кандидата.  

https://grd.gov.ua/
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1. У декларації Кандидата за 2017 рік у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва"             
зазначено інше право користування Кандидата на об'єкт незавершеного будівництва –          
квартиру площею 80,9 м2 у місті Кропивницький. Зазначено, що цей об'єкт           
незавершеного будівництва належить суб'єкту декларування чи члену його сім'ї на          
праві власності відповідно до Цивільного кодексу України, а право власності на цей            
об'єкт не зареєстроване в установленому законом порядку. Водночас, Кандидат не          
зазначила тип права користування, зазначивши у відповідному полі "Член сім'ї не           
надав інформацію", а також не зазначила інформацію про юридичну особу, яка           
зазначається власником цього об'єкта незавершеного будівництва: у полях        
"Найменування" та "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних          
осіб-підприємців та громадських об'єднань" Кандидат також зазначила "Член сім'ї не          
надав інформацію".  
 
Частиною сьомою ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції" визначено, що           
суб’єкт декларування зобов’язаний зазначити про відмову члена сім’ї суб’єкта         
декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації,          
відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім’ї. У п. 6 Роз'яснень             
щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції"         
стосовно заходів фінансового контролю, затверджених Національним агентством з        
питань запобігання корупції, зазначається, що помітка "Член сім’ї не надав інформації"           
обирається суб'єктом декларування у відповідних полях електронної декларації, якщо         
член сім’ї суб’єкта декларування відмовив йому у наданні всієї або частини інформації,            
що повинна бути відображена в декларації, і при цьому самому суб’єкту декларування            
ця інформація не відома. 
 
Таким чином, Кандидат безпідставно не зазначила інформацію про тип права          
користування об'єктом незавершеного будівництва та про юридичну особу, яка є          
власником зазначеного об'єкта. Вважаємо за необхідне з'ясувати причини порушення         
Кандидатом вимог, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", а також          
з'ясувати підстави, через які цей об'єкт незавершеного будівництва належить         
Кандидату на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України. Відзначаємо,          
що у декларації Кандидата не зазначено здійснення нею будь-яких видатків у звітному            
періоді, які перевищували 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних         
осіб на 1 січня звітного року (80 000 грн).  
 
2. У декларації Кандидата за 2017 рік Кандидат зазначила доходи свого чоловіка та             
сина, але в полях "Джерело доходу" в обох випадках зазначила самих осіб, які ці              
доходи декларували. Національне агентство з питань запобігання корупції відзначало,         
що під джерелом доходу слід розуміти фізичну або юридичну особу, яка виплатила            
(нарахувала) такий дохід, а не самого суб’єкта декларування чи члена його сім’ї, які             
такий дохід отримали. 
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Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою рішення) 

 
24.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 12-ма голосами з 20          
голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 15 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Куйбіда Роман 
5) Кулібаба Андрій 
6) Марчук Антон 
7) Маселко Роман 
8) Моторевська Євгенія 
9) Остапенко Дмитро 
10) Савчук Андрій 
11) Середа Максим 
12) Смалюк Роман 
13) Стригун Дмитро 
14) Соколенко Наталія 
15) Сухоставець Роман 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 


