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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Потятинника Юрія Романовича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Коломийського міськрайонного суду       
Потятинника Юрія Романовича (далі – Кандидат), Громадська рада доброчесності         
виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність Кандидата          
критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
1. 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) 

У деклараціях за 2016 - 2017 роки Кандидат задекларував право безоплатного           
користування з 1.04.2016 житловим будинком (а також, гараж, літню кухню та           
земельну ділянку) у м. Коломиї. Власником цього домоволодіння є теща Кандидата,           
право на яке вона набула у 2014 році. За інформацією з сайтів продажу нерухомості,              
орієнтовна вартість нерухомості аналогічної площі за цією адресою становить близько          
1,6 млн. грн. 

Окрім вказаного нерухомого майна, теща Кандидата також володіє квартирою у м.           
Коломия заг. площею 88,9 кв.м., яку придбала у 2007 році, де і проживає. 

Батько Кандидата, не маючи значних офіційних доходів, у 2016 році набув у власність             
продовольчий магазин у м. Києві загальною площею 75 кв.м. За інформацією з сайтів             
продажу нерухомості, орієнтовна вартість комерційної нерухомості аналогічної площі        
за цією адресою становить близько 4 млн. грн. 
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Сукупний дохід сім’ї кандидата та (не враховуючи пенсій) його близьких родичів           
(мати, батько, теща) з 2013 по 2018 роки, згідно з даними досьє кандидата становить 2               
239 494 грн. 

Зокрема: 

у кандидата :1753570 грн 

у дружини :   423800 грн 

у сина:      2488 грн  

у батька:  696 грн 

у матері: 0 грн. 

у тещі :     58940грн  

Наведене ставить під сумнів можливість придбання батьком Кандидата вказаної         
комерційної нерухомості та придбання тещею Кандидата вказаного житлового будинку         
з легальних доходів. 

2. Кандидат безпідставно не задекларував своєчасно своє майно чи члена сім'ї, що            
є ліквідним активом, дохід, або значно занизив його обсяг і (або) вартість, або             
безпідставно не подав інформацію для декларування членом сім’ї. 
(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) 
  
Законодавство зобов’язує декларувати об’єкти нерухомості, що належать судді та         
членам його сім’ї на праві приватної власності або знаходяться у них в оренді чи на               
іншому праві користування. Таким чином, Кандидат мав би задекларувати житло, у           
якому він проживає (користується) на будь-яких підставах. Однак, згідно з          
деклараціями за 2014 та 2015 роки Кандидат не вказував власного нерухомого майна            
де міг би проживати, окрім задекларованих двох земельних ділянок (у Снятині та у             
Поточищі Івано-Франківської області). 
  
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію, яка         
сама по собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснення з боку             
Кандидата. 
  
У ЗМІ містяться негативні публікації стосовно Кандидата. Зокрема, зазначається що          
потерпілий у кримінальному провадженні заявив відвід Кандидату у судовому         
розгляді, який був задоволений колегією суддів, звинувативши його у “пияцтві і           
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продажності” (“Суддя з Коломиї, якого звинуватили у продажності і пияцтві може           
увійти до Верховного суду”). 
 
Будь-яка інформація про спростування цієї інформації Кандидатом відсутня.   
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою висновку) 
 

24.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 15ма голосами з 20          
голосів членів Ради (з них 12 голосів - за висновок в цілому, 3 голоси - за висновок за                  
пунктом 2, за надання інформації за пунктом 1).  
 
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) Савчук Андрій 
10) Середа Максим 
11) Стригун Дмитро 
12) Соколенко Наталія 
13) Сухоставець Роман 
14) Шепель Тарас 
15) Яким'як Олег 

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 


