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Затверджено 
 Громадською радою доброчесності  

13 березня 2018 р.  
 
 

 
ВИСНОВОК 

про невідповідність судді  
Святошинського районного суду м. Києва  

Васильєвої Катерини Олександрівни  
критеріям доброчесності та професійної етики 

 
 

Критеріями доброчесності та професійної етики є цінності, відображені у         
Бангалорських принципах поведінки суддів, на основі яких було розроблено Кодекс          
суддівської етики. Проаналізувавши інформацію про суддю, Громадська рада        
доброчесності виявила факти, які свідчать про недотримання Суддею цих цінностей.  

За критеріями “Компетентність і старанність”, “Дотримання етичних норм”,        
“Чесність і непідкупність”. 

1. За інформацією, яка міститься в досьє (с. 32) Суддя з 03.02.2014 по 14.02.2014              
проходила навчання у Національній школі суддів України у м. Києві. Проте за            
вказаний період нею було прийнято 12 судових рішень (додаток 1).  

З 13.10.2015 по 30.10.2015 Суддя проходила навчання у Національній школі суддів           
України у м. Києві. Проте за вказаний період нею було прийнято 30 судових рішень              
(додаток 2). 

Вказані обставини можуть свідчити про те, що суддя фактично не проходила навчання,            
а продовжувала здійснювати правосуддя. 

2. Суддя допускала недекларування майнових прав: 
 

1) в електронних деклараціях за 2015-2016 роки Суддя вказує, що зареєстроване           
місце проживання знаходиться в м. Києві. Проте Суддя не декларує жодних прав на             
житло в м. Києві; 
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2) з матеріалів досьє видно, у 2014 р. Суддя викликала міліцію. У повідомленні             
вказано, що Суддя мешкає у м. Києві. Проте в декларації про майно, доходи,             
витрати за 2014 рік не задекларовано право власності чи користування жодними           
квартирами в м. Києві; 
 
3) у декларації про майно, доходи і витрати за 2015 рік не задекларовано внесок              
чоловіка у статутний капітал ТОВ «Харківський двірний завод». Це товариство          
було зареєстроване 07.09.2015. 
  

3. В електронних деклараціях за 2015-2016 роки вказано, що чоловік має у власності             
квартиру площею 34 кв.м. Вказана квартира була набута у власність 11.06.2010 за            
24068 грн. Проте, відповідно до даних, які містяться в мережі Інтернет (додаток 3),             
середня вартість 1 м2 в Харкові в квітні 2014 р. становила від 838 до 1269 доларів (6                 
628, 58 – 10 037, 79 грн, відповідно до офіційного курсу долара станом на 11.06.2010 р.                
– 7,91 грн). Тобто, мінімальна вартість квартири у Харкові в цей період становила 225              
371 грн. Таким чином, задекларована вартість квартири є заниженою. 

Громадська рада доброчесності була позбавлена можливості забезпечити судді право         
на відповідь, оскільки не отримала особистих контактних даних від судді. 

Поведінка, яку демонструє суддя, не є еталоном порядності і справедливості,          
прикладом чесності. Така поведінка судді підриває упевненість громадян у         
справедливості судової системи.  

На підставі викладених фактів Громадська рада доброчесності зробила оцінку про          
невідповідність судді Святошинського районного суду м. Києва Васильєвої        
Катерини Олександрівни критеріям доброчесності та професійної етики.  

 

Додатки 1-3. 

 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ 
електронного голосування 

рішення про затвердження висновку 
 
 

13 березня 2018 р. Громадська рада доброчесності затвердила висновок 13-ма голосами           
з 17 голосів членів Ради.  

 
 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 


