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Рішення 
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України  

інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Ковтуновича Миколи Івановича 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Ковтуновича Миколу Івановича (далі –         
Кандидат), Громадська рада доброчесності виявила дані, які не є самостійною підставою           
для висновку, однак є такими, що характеризують кандидата та можуть бути використані            
під час його оцінювання. 
 
1. Кандидат на посаду судді безпідставно не задекларував своєчасно своє майно чи            
члена сім'ї, що є ліквідним активом, дохід, або значно занизив його обсяг і (або)              
вартість. 
 
(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) 
 
Починаючи з 2004 року, Кандидат декларує у власності дружини квартиру площею 29,6            
кв.м (в 2005 - 30,3 кв.м, в 2004 - 31,3 кв.м). У 2012 році дана квартира була відчужена і                   
Кандидат задекларував 20 000 грн. Нам невідоме місцезнаходження цієї квартири, але така            
ціна для квартири видається очевидно заниженою. 
 
З 2006 року Кандидат декларує легковий автомобіль Рено "Кангу", об'єм двиг. 1870. У 2010              
році автомобіль зникає з декларації та з'являється “дохід від продажу рухомого та            
нерухомого майна” у розмірі 500 грн. Можна припустити, що це дохід від відчуження цього              
автомобіля. У такому випадку цей дохід видається очевидно заниженим. 
 
З 2005 року Кандидат декларує легковий автомобіль легковий автомобіль ВАЗ-2107 об'єм           
двиг. 1500. У 2007 році автомобіль зникає з декларації, але жодного доходу від продажу              
рухомого майна немає. 
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2. Кандидат на посаду судді використав свій статус для задоволення своїх інтересів або             
інтересів інших осіб або дозволив своїми діями чи бездіяльністю іншим особам           
скористатись його статусом для отримання незаконних вигод чи безпідставної і          
несправедливої переваги. 
(підпункт 4.5. п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду           
судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим рішенням        
Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Згідно з декларацією Кандидата за 2017 рік, Кандидат 14.07.2016 р., який зареєстрований і             
проживає в м. Вариш, набув право власності на земельну ділянку 1213 кв.м у смт.              
Володимирець / Володимирецький район / Рівненська область (для будівництва)         
кадастровий № 5620855100:01:030:0251 .  
 
Ділянка набута на рішенням органу місцевого самоврядування, серія та номер: 154,           
виданий 09.06.2016, видавник: Володимирецька селищна рада Володимирецького району        
Рівненської області 
 
З відкритих джерел, відомо, що в смт. Володимирець існує дефіцит вільних земельних            
ділянок. Їх не вистачає навіть учасникам АТО, які, не проживають у смт. Володимирець,             
але мають право і виявили бажання отримати там земельні ділянки. 
  
Враховуючи недостатню кількість земельних ділянок для будівництва і обслуговування         
жилого будинку, господарських будівель і споруд на території смт. Володимирець,          
Рішенням Володимирецької селищної ради від 04 лютого 2016 року №88 “Про           
затвердження Положення про встановлення критеріїв, згідно яких буде проводитись         
першочергове надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у          
власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку,         
господарських будівель і споруд з обмеженнями та обтяженнями і розбудову          
інфраструктури ново відведених житлових масивів на 2016 - 2020 роки”, затверджено           
критерії, згідно яких необхідно проводити першочергове надання дозволу на розробку          
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для будівництва і           
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
Невідомо, якому критерію відповідав Кандидат, який проживає і працює у м. Вариш та з              
2014 року має у власності земельну ділянку 1100 кв.м в Городище / Рівненський район /               
Рівненська область ( для будівництва). 
  
Відповідно до Ухвали суду від 15 січня 2016 року, суддя вказує, що він особисто знайомий               
з головою селищної ради смт. Володимирець. За таких обставин виникають сумніви чи            
отримання земельної ділянки в умовах їх недостатності не стало наслідком особистого           
знайомства з головою селищної ради. 
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3. Постановою від 01.04.2013 Кузнецовського міського суду Рівненської області під          
головуванням Кандидата визнано протиправним та скасовано рішення Кузнецовської        
міської ради Рівненської області шостого скликання від 21 лютого 2013р. №719 «Про            
дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови Анощенка Сергія        
Івановича і поновлено Анощенка Сергія Івановича на посаді Кузнецовського міського          
голови. У подальшому ця постанова була скасована Постановою ВАСУ від 22.05.2014 
 
Ця подія мала суспільний резонанс. Депутати Кузнецовської міської ради подавали скаргу           
на Кандидата. Рішенням від 21 квітня 2016 року Вища рада юстиції вирішила направити             
звернення депутатів Кузнецовської міської ради Рівненської області до Вищої         
кваліфікаційної комісії суддів України. Результати розгляду звернення невідомі. 
 
Додатки: 
1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2004 

р.;  
2. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2005 р. 
3. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2006 

р.;  
4. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2007 

р.; 
5. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2008 

р.; 
6. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2009 

р.; 
7. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2010 

р.; 
8. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 р;  
9. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 р; 
  
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою висновку) 
 

28.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації 12          
-ма голосами з 20 голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 12 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Жернаков Михайло 
3) Марчук Антон 
4) Маселко Роман 
5) Моторевська Євгенія 
6) Остапенко Дмитро 
7) Середа Максим 
8) Смалюк Роман 
9) Соколенко Наталія 
10) Сухоставець Роман 
11) Шепель Тарас 
12) Яким'як Олег 

 
 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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