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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Казарновського Олександра Львовича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

 
Проаналізувавши інформацію про адвоката Казарновського Олександра Львовича        
(далі – Кандидат), Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для            
висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної        
етики. 

1. Кандидат на посаду судді пов'язаний з політичними силами і простежується           
вплив цього зв’язку на його кар’єру 

(підпункт 1.1 пункту 1 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019). 

1. З 2008 по 2015 роки Кандидат був членом партії “Родина” (від рос. родина), а в 2010                 
році його обрано депутатом Одеської міської ради від цієї партії.  

Згідно з інформацією з відкритих джерел, партія “Родина” - проросійська українська           
політична партія зі штаб-квартирою в Одесі. Керівництво виступає за федералізацію          
України, інтеграцію з Росією, Білоруссю та Казахстаном в єдине політично-економічне          
ціле, зрівняння в правах російської мови з українською, підтримку УПЦ МП. Заснована            
в жовтні 2008 року шляхом реорганізації Прогресивно-демократичної партії, яка         
існувала з 1999 року. На думку деяких українських ЗМІ, лідер партії раніше в Одесі              
був відомий як кримінальний авторитет під кличками «Марадона» та «Челентано».          
Діяльність партії пов'язана із цілою низкою скандалів. У пресі повідомлялося про           
напад активістів партії на співробітників СБУ, участь у гучних антиукраїнських акціях,           
фінансування партії генеральним консульством Росії в Одесі.  

Відверто проросійський характер містять і публікації на офіційному веб-сайті партії. 

https://grd.gov.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%C2%BB
https://blogs.pravda.com.ua/authors/yusov/4bbb2b271cb20/
https://od-news.com/2009/04/27/3406/
http://rodina.od.ua/


Згідно з інформацією з місцевого веб-сайту, у 2010 році Кандидат входив до складу             
політради партії. 

У відповідь на питання Громадської ради доброчесності Кандидат зазначив:  

“З метою відстоювання інтересів одеситів в Одеській міській раді, у 2008 році я             
вступив до партії «РОДИНА», яку було створено в той час, та внаслідок проведення             
низки дій, спрямованих на переконання одеситів, що саме партія «РОДИНА» буде           
послідовно відстоювати реальні інтереси одеситів в Одеській міській раді, на виборах           
Одеської міської ради в 2010 році від партії «РОДИНА» в Одеську міську раду було              
обрано 15 депутатів із загальної чисельності 120 депутатів”.  

Кандидат також підтвердив, що з моменту створення фракції партії «РОДИНА» в           
Одеській міській раді його було обрано заступником голови фракції, а після обрання            
Маркова І.О. народним депутатом України, на початку 2013 року його було обрано           
головою фракції. Цю посаду він обіймав до 2014 року.  

31.01.2011 депутати Одеської міської ради проголосували за рішення № 317-VI "Про           
неприпустимість героїзації осіб, які співпрацювали з гітлерівським режимом". Текст         
рішення доступний на офіційному веб-сайті Одеської міської ради виключно         
російською мовою. Наводимо окремі цитати: 

“Мы, депутаты Одесского городского совета, представляющие территориальную       
громаду Города-Героя Одессы, заявляем о своей принципиальной позиции        
категорического неприятия процессов обеливания и героизации лиц, сотрудничавших с         
нацистами и повинных в многочисленных кровавых преступлениях...  

Будучи воспитанными на примерах героев обороны и освобождения Одессы,         
большинство жителей города резко отрицательно восприняли Указы Ющенко о         
присвоении звания Героя Украины лидеру террористической организации ОУН        
Бандере и его подельнику Шухевичу... 

Мы считаем, что героизация этих одиозных личностей, оставивших в народной          
памяти неизгладимый кровавый след, была направлена на раскол общества, резко          
противоречила идее национального единства и являлась примером навязывания        
населению Украины препарированной исторической памяти...  

Поэтому мы восприняли судебное подтверждение законности решения об отмене         
Указа Ющенко о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере как шаг к            
восстановлению исторической справедливости. Как дань памяти миллионам       
погибших... 

Мы надеемся, что после отмены Указа по Бандере восстановление исторической          
справедливости будет продолжено и следующим шагом станет окончательная        

http://odessa-daily.com.ua/news/markov-i-bakaev-id15360.html
http://omr.gov.ua/acts/council/32499/


отмена Указа бывшего Президента Украины №965/2007 от 14.10.2007г. о присвоении          
звания Героя Украины Шухевичу”. 

Кандидат підтвердив, що голосував за прийняття цього рішення. Більше того, за           
даними інформаційної агенції “Уніан” Кандидат перед голосуванням висловлював        
обурення тим, що влада західноукраїнських областей перейменовує вулиці своїх міст          
на честь С.Бандери й Р.Шухевича. Тому проект рішення міськради, на його думку, слід             
було б доповнити положенням “про категоричну незгоду з цими перейменуваннями”.          
Втім, його пропозиція не одержала підтримки депутатської більшості. 

Кандидат пояснив, що підтримав це рішення з огляду на те, що Нюрнберзький            
трибунал нібито оголосив злочинною будь-яку групу, в яку “входили ті особи, яких            
було офіційно прийнято до членів СС”, а тому “будь-які спроби героїзації осіб, які             
співпрацювали з гітлерівським режимом є фактично спробами переглянути вирок         
Трибуналу, що є абсолютно неприпустимим”.  

Очевидно, Кандидат мав на увазі саме 14-ту гренадерську дивізію військ СС           
“Галичина” - підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, що існував у 1943–1945            
роках і був укомплектований з українців. 

Однак загальновідомим є факт, що Степан Бандера не воював та не входив до складу              
дивізії СС “Галичина”, крім того, провід Організації українських націоналістів Степана          
Бандери “засуджував створення дивізії як шкідливий політичний проект”. Також не          
був причетним до дивізії СС “Галичина” і Роман Шухевич, а питання про участь             
іноземного легіону “Нахтігаль”, у складі якого він воював до грудня 1942 року , під час               
Нюрнберзького трибуналу не піднімалось.  

Причетність Степана Бандери до дивізії СС “Галичина” є міфом, який активно           
поширюють представники ідеології так званого “русского мира”.  

Кодекс суддівської етики вимагає від судді бути незалежним та неупередженим, не           
допускати проявів дискримінації, мати відкрите сприйняття та поважати інші погляди          
та ідеї. Особливо такі риси є важливими для судді Верховного Суду. Викладене            
натомість підтверджує упередженість Кандидата.  

2. Кандидат був безпосередньо пов’язаний із лідером партії “Родина” Ігорем          
Марковим.  

Так, він неодноразово надавав йому юридичні послуги. У відповідь на питання           
Громадської ради доброчесності, які саме послуги він надавав Маркову та коли,           
Кандидат зазначив:  

- “Я як адвокат представляв інтереси громадянина Маркова Ігоря Олеговича в          
Вищому адміністративному суду України у вересні 2013 року у справі за           
позовом Кармазіна Ю.А.”; 

https://www.unian.ua/politics/454759-odeska-miskrada-vistupila-proti-gerojizatsiji-banderi-i-shuhevicha.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://www.radiosvoboda.org/a/29196579.html
https://nv.ua/publications/10-mifov-ob-upa-roman-shuhevich-sluzhil-v-vojskah-ss-1227086.html
https://nv.ua/publications/10-mifov-ob-upa-roman-shuhevich-sluzhil-v-vojskah-ss-1227086.html
https://www.bbc.com/russian/russia/2014/02/140227_bandera_myths


- “Я також як адвокат, а не як член партії «РОДИНА», був захисником            
громадянина Маркова І.О. з вересня 2013 року до лютого 2014 року у справі про             
хуліганство”. 

При цьому, згідно з даними досьє 18.05.2009, 13.08.2012, 19.11.2012 Марков І. О.            
видавав на ім’я Кандидата довіреності на представництво інтересів. Таким чином,          
Кандидат приховав інформацію про свою співпрацю з Ігорем Марковим в період з            
2009 по 2013 роки.  

Згідно з Протоколом Центральної виборчої комісії про результати виборів народних          
депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №133 від 28.10.2012 Маркова І.           
О. було обрано народним депутатом України. Кандидат взяв участь у цих виборах як             
довірена особа Маркова І. О. у виборчому окрузі №133. Згодом Кандидат представляв            
інтереси Маркова І. О. у судовому процесі щодо визнання результатів виборів           
незаконними. 

В окремій думці щодо встановлення результатів виборів в окрузі №133 членкиня ЦВК            
Ж. Усенко-Чорна зазначила, що “є переконливими доводами вважати, що результати          
виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року в одномандатному          
виборчому окрузі встановлено під впливом чинників, які визначили виборчий процес як           
такий, що проведений без дотримання передбачених Конституцією України та         
Законом принципів і засад вільних та демократичних виборів”. 

Член ЦВК І. Жиденко в окремій думці щодо встановлення результатів виборів в окрузі             
№133 зазначив, що “застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких          
інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі          
виборця забороняється, водночас, усі ці негативні явища набули поширення та мали           
системний характер, такі факти широко висвітлювались у пресі, на телебаченні та в            
мережі Інтернет, а також були зафіксовані у висновках різних спостережних місій,           
зокрема, Бюро з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ, Парламентської          
асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту        
та Парламентської асамблеї НАТО”.  

У Підсумковому звіті за результатами спостереження за виборами народних депутатів          
України 2012 року Всеукраїнської громадської організації “Комітет виборців України”         
зазначається, що на виборах народних депутатів України 2012 року в окрузі №133 було             
зафіксовано ряд порушень, зокрема, серед них: фальсифікація результатів голосування         
– “зафіксовано факт використання для заповнення виборчих бюлетенів ручок з т.зв.           
“зникаючими” чорнилами”. 

Рішенням від 12.09.2013 у справі № П/800/551/13 Вищий адміністративний суд          
України визнав недостовірними результати чергових виборів народних депутатів        

http://www.cvk.gov.ua/info/protokoly_ovo_2012/133.doc
https://www.cvu.dn.ua/sites/default/files/additional-files/report_cvu_lto_2012_final_ukr.pdf
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33521250


України 28.10.2012 в одномандатному виборчому окрузі №133 та скасував постанову          
Центральної виборчої комісії від 23.11.2012 №1980 в частині реєстрації обраним          
народним депутатом по одномандатному виборчому округу №133 Маркова Ігоря         
Олеговича. Рішення суду не скасовувалось та є чинним.  

Цим рішенням встановлено факт фальсифікацій, зокрема 6038 виборчих бюлетенів в          
окрузі №133, що підтверджується письмовими доказами, висновками експертів та         
показаннями свідків. Так, факт фальсифікації виборчої документації підтверджується,        
зокрема, протоколами огляду виборчих документів одномандатного виборчого округу        
№133: від 08.08.2013, від 09.08.2013, від 20.08.2013, від 21.08.2013, від 22.08.2013, від            
23.08.2013, від 27.08.2013, постановою про визнання речовим доказом від 02.09.2013,          
якою 6038 бюлетенів визнано речовими доказами, висновками експертів Державного         
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №226 від       
27.08.2013, №227 від 27.08.2013, №228 від 28.08.2013, №229 від 30.08.2013, №236 від            
30.08.2013. 

Кандидат заперечив як сам факт фальсифікацій, так і можливу свою причетність до            
них. Водночас, син Кандидата, Казарновський Михайло Олександрович, був членом         
однієї з дільничних виборчих комісій в окрузі №133, та був залучений до процесу             
підрахунку голосів. Викладене дає підстави для обґрунтованого сумніву у         
непричетності Кандидата фальсифікацій, які мали місце під час виборів у          
одномандатному виборчому окрузі №133 та які встановленовлені рішенням Вищого         
адміністративного суду України.  

2. Кандидат вказав неправдиві відомості під час добору 

(підпункт 3.5 пункту 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019). 

1) У розділі 6 анкети кандидата на посаду судді у відповідь на питання: «Вкажіть, чи               
притягувались ви до адміністративної відповідальності (якщо так, то вкажіть усі          
випадки з вказівкою про орган, який порушив адміністративне провадження, підстави          
притягнення до відповідальності, дату і зміст рішення за результатами його          
розгляду, інформацію про його оскарження та скасування, а також відомості          
стосовно зняття адміністративного стягнення)» Кандидат відповів негативно.  

Проте 26.10.2015 він оскаржив до Приморського районного суду м. Одеса постанову у            
справі про адміністративне правопорушення. Згідно з рішенням суду у справі №           

http://cifragroup.org/wp-content/uploads/2013/09/CIFRA-group_133.pdf
http://reyestr.court.gov.ua/Review/54468901


522/21989/15-а позов Кандидата було задоволено, а постанову у справі про          
адміністративне правопорушення, скоєне Кандидатом 12.10.2015, скасовано. 

Таким чином, Кандидат повідомив недостовірні відомості в анкеті, оскільки питання          
передбачало вказання інформації і про скасовані в судовому порядку постанови про           
адміністративні правопорушення.  

2) У відкритих джерелах було оприлюднено інформацію про те, що Кандидат як            
депутат Одеської міської ради нібито незаконно встановив у квартирі на 10-му поверсі            
систему газового опалення. У відповідь на питання Громадської ради доброчесності          
Кандидат це заперечив, зазначивши, що квартира, де він проживає разом з дружиною,            
розташована на вул. Пішонівській, а інша належна йому квартира розташована на вул.            
Успенській.  

Водночас у матеріалах ЗМІ ідеться про квартиру по вул. Ніщинського. Згідно з даними             
досьє, у квартирі по вул. Ніщинського проживає син Кандидата, Казановський Лев           
Олександрович, а її власником є син дружини Кандидата від попереднього шлюбу           
Глазов О. О. 

Таким чином, Кандидат щонайменше двічі повідомив неправдиві відомості під час          
добору на посаду судді.  

Також Громадська рада доброчесності звертає увагу Вищої кваліфікаційної комісії         
суддів України на недостатній рівень володіння Кандидатом українською мовою та          
неуважність. Про це свідчать письмові відповіді, надані Кандидатом Громадській раді          
доброчесності. Так, зокрема, у повідомленні Кандидата, зустрічається таке (слова і          
цитати подаються зі збереженням мови автора): “на теперешній час”, “Порошенко          
П.А., Гурвіц Є.Й”, “шляхи вирішення проблеми розсілення мешканців аварійних         
будинків”, “брав участь у штурмі Берлину”, “є абсолютно несприймальними”, “Блоку          
Єдуарда Гурвіца” тощо.  

Координатор 

Громадської ради доброчесності  

(підписано електронним цифровим підписом)    
А.Кулібаба 

   

http://reporter.com.ua/news/0zzg7o/


Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою висновку) 
 

02.02.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 14-ма голосами з         
20-ти голосів членів Ради.  

У голосуванні взяли участь: 

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) Смалюк Роман 
11) Стригун Дмитро 
12) Чижик Галина 
13) Шепель Тарас 
14) Яким’як Олег 

 

 

Координатор 

Громадської ради доброчесності  

(підписано електронним цифровим підписом)    
А.Кулібаба 


