ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ
https://grd.gov.ua


head@grd.gov.ua

___________________________________________________________________________

Затверджено
Громадською радою доброчесності
23.01.2019

ВИСНОВОК
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду
Русинчука Миколи Миколайовича
критеріям доброчесності та професійної етики
Проаналізувавши інформацію про суддю Волинського апеляційного суду Русинчука
Миколу Миколайовича (далі – Кандидат), Громадська рада доброчесності виявила
дані, які дають підстави для висновку про невідповідність Кандидата критеріям
доброчесності та професійної етики.
Кандидат безпідставно не задекларував своєчасно своє майно, що є ліквідним
активом
(підпункт 4.6 пункту 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019).
1. Згідно з даними досьє, а також Інформацією з Державного земельного кадастру,
30.12.2004 на підставі рішення Маяківської сільської ради Луцького району
Волинської
області
Кандидат
набув
у
власність
земельну
ділянку
сільськогосподарського призначення у с. Зміїнець Луцького району Волинської області
загальною площею 1945 кв. м. У жодній з декларацій (2015, 2016, 2017), поданих на
виконання вимог антикорупційного законодавства, Кандидат не вказував цю земельну
ділянку.
У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, поданих за 2015-2017 роки, Кандидат вказав об’єкт незавершеного
будівництва у вигляді житлового будинку площею 90,1 кв.м у с. Зміївець Луцького
району Волинської області.
Ні в паперовій декларації за 2015 рік, ні у деклараціях за попередні роки Кандидат не
декларував вказаний об’єкт незавершеного будівництва.
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Разом з тим, як свідчать дані Google Earth та Google map, вже у 2013 році на земельній
ділянці, яка належить Кандидату, було збудовано будинок та інші господарські
споруди, зовнішній вигляд яких не змінювався дотепер. Викладене дає обґрунтовані
підстави припускати, що Кандидат умисно приховував майно від декларування.
2. Згідно з даними досьє, 20.01.2012 мати Кандидата, Русинчук Г. І., видала довіреність
на ім’я Кандидата, уповноваживши його придбати автомобіль, зі строком дії один рік.
15.02.2014 Кандидат оформив право власності на автомобіль Subary Legacy Outback
2005 року випуску, який він отримав від своєї матері на підставі договору дарування.
На момент придбання автомобіля у власність матері Кандидата було 78 років. Цей
факт, а також те, що одразу після придбання мати Кандидата подарувала йому
придбаний автомобіль, дають обґрунтовані підстави припускати, що автомобіль
купувався за кошти Кандидата в інтересах Кандидата, та був оформлений на матір з
метою уникнення обов’язку пояснювати законність джерел походження коштів на
придбання автомобіля.
3. 29.12.2000 Кандидат набув у власність квартиру у м. Луцьк загальною площею 66,2
кв. м. 30.12.2004 Кандидат набув у власність земельну ділянку у с. Зміїнець Луцького
району Волинської області загальною площею 1000 кв м. У майнових деклараціях за
2007-2010 роки Кандидат не вказував ці квартиру та земельну ділянку.
4. 05.01.1999 року було засноване Товариство з обмеженою відповідальністю
“Волиньфармсервіс-2”, однією із засновників якого є дружина Кандидата, Русинчук
Ніна Степанівна. Кандидат не вказав відомості про корпоративні права дружини у
деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
2012-2015 роки, хоча форма декларації передбачала декларування відомостей про
розмір внесків до статутного капіталу товариства, підприємства, організації.
Суддя повинен бути поінформованим про власні економічні інтереси як приватної
особи або опікуна/піклувальника і докладати розумних зусиль для того, щоб бути
поінформованим про економічні інтереси членів своєї сім’ї (п. 4.7 Бангалорських
принципів поведінки суддів).
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити Кандидату прав на відповідь на
момент затвердження висновку, оскільки Кандидат не надав своїх контактів.
Додатки:
1. Інформація з Державного земельного кадастру
2. Дані з Google Earth та Google map
Координатор
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(підписано електронним цифровим підписом)
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Протокол
електронного голосування
(є невід’ємною складовою висновку)
23.01.
2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 14-ма голосами з 20
голосів членів Ради..
У голосуванні взяли участь 14 членів:
1) Валько Вадим
2) Воробйов Євген
3) Куйбіда Роман
4) Кулібаба Андрій
5) Марчук Антон
6) Маселко Роман
7) Моторевська Євгенія
8) Остапенко Дмитро
9) Савчук Андрій
10) Середа Максим
11) Смалюк Роман
12) Соколенко Наталія
13) Сухоставець Роман
14) Яким'як Олег
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