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Рішення  
про надання інформації 

щодо судді Апеляційного суду Дніпропетровської області  
Пищиди Миколи Михайловича 

 
Проаналізувавши інформацію про суддю Громадська рада доброчесності виявила        
факти, які є важливими для цілей кваліфікаційного оцінювання.  

1. Інтернет-ЗМІ пов’язують Пищиду Миколу Михайловича із “кримінальним       
авторитетом” Валерієм Грамсом. Як стверджує у своєму інтерв’ю голова         
Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Сергій      
Болкарьов, Грамс “очолював земельну мафію” та багато років тероризував         
Дніпропетровську область. За інформацією порталу “Олігарх.Нет” суддя       
Пищида М. М. нібито причетний до схеми із захоплення державних земель.           
Видання також стверджує, що суддя є давнім спільником та довіреною особою           
Грамса.  

За інформацією Інтернет-видання “Лица” суддя Пищида причетний до        
рейдерської схеми захоплення коштів, в якій фігурує прізвище колишнього         
народного депутата України від Партії Регіонів Олега Царьова. 

У відкритих джерелах також оприлюднено звернення Громадської організації        
“Центр захисту прав людини та протидії корупції” до Національного         
антикорупційного бюро України, в якому стверджується про ймовірну        
причетність Пищиди М. М. до рейдерської схеми із захоплення квартири у           
власність. 

2. Син судді, Пищида В. М., 13.10.2016 успадкував квартиру в м. Дніпро           
загальною площею 92,7 кв. м. Квартира успадкована від батька судді, Пищиди           
М. А., 1941 р. н., який придбав її у ПАТ “Комерційний банк “Правекс-банк”             
23.10.2015. За інформацією з досьє орієнтовна вартість квартири становить 2          
095 958 грн.  
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За даними Державного реєстру іпотек суддя Пищида М. М. у 2005 році взяв             
кредит в Акціонерному поштово-пенсійному банку “Аваль” у розмірі 30 000          
доларів зі строком виконання до 18.12.2020. У жодній із майнових декларацій,           
наявних у суддівському досьє, немає відомостей про видатки на погашення          
кредиту.  

Просимо Комісію надати оцінку викладеним фактам під час прийняття рішення          
щодо судді за результатами кваліфікаційного оцінювання. 
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ПРОТОКОЛ 
електронного голосування 

рішення про надання інформації 
 
 

6 березня 2018 р. Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання           
інформації 14-ма голосами з 17 голосів членів Ради.  
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