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РІШЕННЯ 
про скасування Висновку про невідповідність кандидата на посаду судді 

Верховного Суду Воробйової Ірини Анатоліївни  критеріям доброчесності та 
професійної етики від 14.01.2019 

та про надання Вищій кваліфікаційній комісії інформації щодо неї 
  
 
14.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила Висновок про невідповідність        
кандидата на посаду судді Верховного Суду Воробйової Ірини Анатоліївни (далі -           
Кандидат) критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
Підставою для Висновку стали: 
 
1. Кандидат не пояснила переконливо джерела походження коштів для здійснення          
витрат на будівництво житлового будинку і легальні доходи, на думку розсудливого           
спостерігача, викликають сумніви щодо достатності для набуття такого майна та          
здійснення таких витрат. 
 
Кандидат двічі надала Громадській раді доброчесності пояснення щодо обсягів витрат          
для здійснення будівництва житлового будинку та щодо джерел походження коштів, а           
також надала додатково підтверджуючі документи. Громадська рада доброчесності        
вирішила надати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо         
кандидата з урахуванням її пояснень.  
  
На підставі викладеного Громадська рада доброчесності вирішила:  
 
1. Скасувати Висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного          
Суду Воробйової Ірини Анатоліївни критеріям доброчесності та професійної етики від          
14.01.2019. 
 
2. Надати Вищій кваліфікаційній комісії України інформацію щодо кандидата на          
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посаду судді Верховного Суду Воробйову Ірину Анатоліївну. 
 
Додаток:  

1. Інформація щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду Воробйову Ірину          
Анатоліївну. 

 
 
Координатор  
Громадської ради доброчесності (підписано електронним цифровим підписом) 
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ІНФОРМАЦІЯ 
щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Воробйову Ірину Анатоліївну 
 
Проаналізувавши інформацію про суддю Запорізького апеляційного суду Воробйову        
Ірину Анатоліївну (далі – Кандидат) та пояснення, надані Кандидатом, Громадська          
рада доброчесності виявила дані, які не є самостійною підставою для висновку, однак є             
такими, що характеризують Кандидата та можуть бути використані під час її           
оцінювання. 
 
1. За інформацією, зазначеною в декларації Кандидата за 2016 рік, Кандидат та її             
чоловік у грудні 2016 року набули право спільної власності на житловий будинок у             
місті Запоріжжя площею 206,4 м2. За наданими Кандидатом поясненнями, витрати на           
будівництво зазначеного житлового будинку становили 984 208 грн, витрати цієї суми           
здійснювались Кандидатом та її чоловіком за власні кошти, зокрема: 
- заощаджені раніше кошти;  
- кошти від продажу автомобіля у 2015 р. у розмірі 40 000 грн, про що зазначено у                 
декларації Кандидата за 2015 рік; 
- поточна зарплата Кандидата та її чоловіка; 
- підтримка батьків.  
 
На підтвердження своїх пояснень Кандидат надала деякі документи, зокрема, довідки          
про доходи з 2004 року, скан-копію поданої нею декларації за 2011 рік. У декларації              
Кандидата за 2011 рік зазначено наявність коштів на банківському рахунку у розмірі            
160 000 грн. Надана Кандидатом інформація про її доходи та доходи її чоловіка             
дозволяє дійти висновку, що здійснення заощаджень протягом 2004-2011 років було          
можливим. 
 
Водночас, Громадська рада доброчесності вважає за необхідне з'ясувати розмір витрат,          
здійснених Кандидатом та членами її сім'ї до 2011 року та на підставі цього оцінити              
достатність заощаджень Кандидата, членів її сім'ї, близьких осіб для будівництва          
житлового будинку, право власності на який було набуто у грудні 2016 року. За             
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інформацією, наявною у досьє Кандидата, у 2004 році Кандидат набула право           
власності на автомобіль Daewoo 2004 р.в. За інформацією, наявною в досьє Кандидата,            
у 2007 році вона набула право власності на квартиру у місті Запоріжжя. Надаючи             
пояснення щодо обставин набуття права власності на зазначений об'єкт нерухомості,          
Кандидат зазначала, що ця квартира на момент виділення була непридатна до житла та             
не була облаштована, тобто, у ній не було ніякого ремонту, було відсутнє сантехнічне             
обладнання тощо. Через це можна припустити, що сім'я Кандидата здійснювала          
видатки на проведення ремонтних робіт у зазначеній квартирі. У 2007 році мати            
Кандидата набула право власності на квартиру у місті Запоріжжя на підставі договору            
купівлі-продажу. Також вважаємо за необхідне з'ясувати, чи мали батьки Кандидата, її           
чоловіка достатні доходи для надання фінансової допомоги сім'ї Кандидата для          
будівництва зазначеного житлового будинку. 
 
Додатки: 

1. Пояснення Кандидата, надані Громадській раді доброчесності, з додатками (у         
хронологічному порядку). 

Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
  
  



 
ПРОТОКОЛ 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою висновку) 

 
24.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення 11-ма голосами з 20          
голосів членів Ради. 5 голосів - за збереження висновку. 
 
У голосуванні взяли участь 16 членів: 

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

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 


