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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді  

Дніпропетровського апеляційного господарського суду  
Верхогляд Тетяни Анатоліївни  

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 критерієм “Дотримання етичних норм”. 

1. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у            
2012 році суддя продала квартиру площею 44,9 кв.м у м. Дніпро, яку отримала у              
спадщину від сестри (Додаток 1). Проте в декларації про майно, доходи, витрати і             
зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік суддя не вказала доходи, отримані           
від продажу нерухомого майна. 

2. Відповідно до інформації з суддівського досьє 23.01.2015 чоловік судді набув право           
власності на автомобіль УВН 810082 2014 року випуску. Проте у деклараціях           
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого        
самоврядування, за 2015 та 2016 роки суддя не декларувала зазначений          
транспортний засіб. 

3. Відповідно до інформації з суддівського досьє 27.06.2016 Кушниром Денисом         
Івановичем була видана довіреність судді на строк до 18.06.2021 на розпорядження           
автомобілем ЗАЗ 110307 2004 року випуску. Проте в декларації особи,          
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за         
2016 рік  суддя не вказала цей транспортний засіб. 

4. У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого          
самоврядування, за 2015 та 2016 роки суддею не вказано суму витрат на придбання             
автомобіля KIA KARENS 2008 року випуску, який знаходиться у власності судді з            
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2010 року. У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування за 2015 рік за 2016 рік суддя зазначила, що їй не відома              
вартість двох автомобілів Mitsubishi Padjero та ВАЗ 2193, які належать її чоловіку            
з 2010 та 1997 року відповідно. 

5. Відповідно до інформації з суддівського досьє у 2016 році суддя отримала дохід у             
вигляді заробітної плати у сумі 290 653 грн, проте, у декларації особи,            
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за         
2016 рік суддя не зазначила цей дохід. 

6. Відповідно до інформації з суддівського досьє у 2016 році чоловік судді отримав            
дохід у сумі 467 000 грн, проте у декларації особи, уповноваженої на виконання             
функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік суддя не зазначила           
вказаний дохід чоловіка. 

7. Відповідно до декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового          
характеру за 2012, 2013, 2014 роки та декларації особи, уповноваженої на           
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік сукупний          
дохід чоловіка склав 404 176 грн. Разом з цим, на кінець 2015 року, суддя              
задекларувала у чоловіка наявність готівкових коштів у сумі 500 000 грн.          
Відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або          
місцевого самоврядування, у 2016 році чоловік судді не мав доходу, проте на кінець             
цього року сума готівкових коштів чоловіка зросла до 700 000 грн. Викладене           
вказує на неправдиве декларування суддею доходів та статків чоловіка.  

8. У декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за           
2013 рік суддя задекларувала дохід у розмірі 243 587 грн, доходу у чоловіка не              
було. За даними цієї ж декларації витрати на утримання майна склали 61 855 грн,              
погашення основної суми позики (кредиту) - 58 374 грн та погашення суми            
процентів за позикою (кредитом) - 26 490 грн (всього витрати склали 146 719 грн).             
При цьому, суддя у звітному році здійснила 4 закордонних подорожі разом з сім’єю             
(8 днів у Польщі, 12 днів у РФ, 7 днів у Болгарії, 10 днів у Греції). Ще одну                  
подорож до Туреччини тривалістю 7 днів здійснила донька судді, яка вказана у            
декларації як член родини.  

9. Аналіз інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дає           
підстави вважати, що суддя намагається приховати майно шляхом оформлення на          
родичів: 

- мати судді Саєнко Алла Федотівна, 1938 р.н., у 2006 році придбала нежитлову            
будівлю, а саме кафе площею 102,3 кв.м у м. Дніпро, яке у 2010 подарувала              
своєму онуку, сину судді -  Верхогляду  Артему Олександровичу (Додаток 2); 

- у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру          
суддею вказано право власності доньки та матері на квартиру площею 107,8           
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кв.м у м. Дніпро, яке вони отримали у 2009 році на підставі свідоцтва про право               
власності (у віці 6 та 71 року відповідно) (Додаток 3); 

- мати судді у 2009 році набула право власності на квартиру площею 217,5 кв.м у              
м. Дніпро на підставі свідоцтва про право власності, яку через декілька місяців            
продала третій особі (Додаток 4). 

10. З аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,           
вбачається сумнівний спосіб набуття майна чоловіком судді, який отримав на          
підставі договору дарування від різних осіб два нежитлових приміщення (кафетерії)          
у м. Дніпро площею 39,9 та 151,6 кв.м відповідно (Додатки 5, 6). 

Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що суддя повинен бути         
поінформованим про власні економічні інтереси як приватної особи і докладати          
розумних зусиль для того, щоб бути поінформованим про економічні інтереси членів           
своєї сім’ї (п. 4.7). Викладене вказує на недотримання суддею цього принципу та з             
високою імовірністю свідчить про недотримання суддею норм антикорупційного        
законодавства.  

За критерієм “Чесність і непідкупність”. 

У декларації доброчесності за 2017 рік у п. 22 суддя підтвердила, що не здійснювала              
вчинки, за які її може бути притягнуто до відповідальності (Додаток 7). Проте згідно з              
даними суддівського досьє Управлінням патрульної поліції м.Дніпро було складено         
Протокол № 67071 від 28.02.2017 за порушення суддею ст.122 ч.1 КУпАП           
(перевищення водіями т/з встановлених обмежень швидкості руху та порушення інших          
ПДР). 

Бангалорські принципи поведінки суддів передбачають, що суддя повинен дбати про          
те, щоб його поведінка була бездоганною з точки зору стороннього спостерігача (п.            
3.1). 

За критерієм “Компетентність і старанність”. 

Суддя причетна до ухвалення очевидно свавільного рішення, яке суперечить нормам          
українського законодавства та порушує право особи на справедливий судовий розгляд,          
право на ефективний засіб юридичного захисту, право на вільне володіння своїм           
майном, які встановлені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод           
(далі - Конвенція). Факт порушення конвенційних прав встановлено рішенням         
Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).  

Так, на інформаційний портал Громадської ради доброчесності надійшло        
повідомлення, що 31.01.2011 рішенням Дніпропетровського апеляційного      
господарського суду під головуванням судді Верхогляд Т.А. та суддів Білецької Л.М.,           
Тищик І.В. (далі - Суд) було скасовано ухвалу Господарського суду Дніпропетровської           
області в частині визнання особи кредитором боржника у справі про банкрутство. При            
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цьому Суд, ухвалюючи рішення, не взяв до уваги, що суму заборгованості боржника            
було встановлено ще у 2007 році рішенням Міжнародного комерційного арбітражного          
суду при Торгово-Промисловій палаті України (далі - МКАС), а у 2008 році районним             
судом м. Дніпродзержинськ постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на примусове          
виконання рішення МКАС та видано виконавчий лист про примусове виконання          
рішення МКАС. 

Обґрунтовуючи своє рішення, суд під головуванням Верхогляд Т. А. зазначив:          
“...Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті       
України є третейським судом. … його діяльність як третейського суду врегульована           
спеціальним Законом - "Про міжнародний комерційний арбітраж". Тому обставини,        
встановлені його рішенням, не є преюдиційними та підлягають доказуванню”. 

В той же час, саме у цитованій судом ст. 1 Закону України "Про третейські              
суди"  зазначено, що дія цього закону не поширюється на міжнародний комерційний          
арбітраж. Крім того, висновки суду прямо протирічать ст. 35 Закону України “Про            
міжнародний комерційний арбітраж”, за яким арбітражне рішення визнається        
обов'язковим.  

Крім того, рішення Суду суперечить практиці ЄСПЛ. Так, у добре відомому рішенні            
від 03.04.2008 у справі «Компанія «Регент» проти України» ЄСПЛ зазначив, що слово            
"суд" у п. 1 ст. 6 Конвенції не обов'язково має розумітися як суд класичного виду,               
інтегрований у стандартну судову систему держави. ЄСПЛ дійшов до висновку, що           
Міжнародний комерційний арбітражний суд є “судом, встановленим законом», а його          
рішення прирівнюються до рішень інших судів, які підлягають обов’язковому         
виконанню” (п. 55 ). Зазначене рішення набуло статус остаточного у 2008 році і судді              
Дніпропетровського апеляційного господарського суду мали його знати і зобов’язані         
були застосовувати у своїй практиці. Згідно з усталеною практикою ЄСПЛ одним з            
основних елементів верховенства права є принцип правової певності, який, серед          
іншого, передбачає, що рішення суду з будь-якої справи, яке набрало законної сили, не             
може бути поставлено під сумнів (рішення ЄСПЛ у справах Sovtransavto Holding v.            
Ukraine, no. 48553/99, § 77 від 25.07.2002; Ukraine-Tyumen v. Ukraine, no. 22603/02,            
§§42 та 60, від 22.11.2007).  

На підставі викладеного можна зробити висновок, що суддя Верхогляд Т.А. або є            
некомпетентною, тобто не має знань, необхідних для належного виконання         
професійних обов’язків, або, будучи обізнаною у протиправності своїх дій, ухвалила          
рішення в інтересах інших осіб.  

Крім того, ухвалене суддею рішення стало підставою для звернення до ЄСПЛ.           
Рішенням у справі “Бурмич та інші проти України” ЄСПЛ поклав на Україну обов’язок             
надати заявникам справедливу сатисфакцію у розмірі реквізованого майна, суми         
коштів, присуджених рішенням суду МКАС та збитків, що завдані тривалим          
невиконанням рішення суду “в рамках процедури виконання під наглядом Комітету          
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Міністрів”. Рішенням МКАС, яке відмовився визнавати Дніпровський апеляційний        
господарський суд під головуванням судді Верхогляд Т. А., було визначено суму           
заборгованості боржника у розмірі 2 824 106 доларів. Таким чином, протиправними           
діями судді Верхогляд Т.А. нанесенні збитки державі у сумі, щонайменше, 2 824 106           
доларів. 

Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що суддя повинен докладати         
розумних зусиль для збереження і вдосконалення власних знань, умінь та особистих           
якостей, необхідних для належного виконання ним своїх професійних обов’язків,         
користуючись з цією метою навчальними засобами та іншими можливостями, які          
повинні бути доступними суддям за умови контролю з боку судових органів (п. 6.3).             
Суддя повинен бути поінформованим про суттєві зміни в міжнародному законодавстві,          
включаючи міжнародні конвенції та інші документи, що встановлюють норми в сфері           
прав людини.  

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

Поведінка, яку демонструє суддя, для учасників процесу та інших осіб не є еталоном             
порядності і справедливості, прикладом чесності, стриманості, врівноваженості. Така        
поведінка судді підриває упевненість громадян у справедливості судової системи.         
Суддя не усвідомлює, що перебуває під постійним та пильним контролем          
громадськості і такий контроль є необхідним. 

На підставі викладених фактів Громадська рада доброчесності зробила оцінку про          
невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики.  

 

 

Координатор  

Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 

 

  



ПРОТОКОЛ 
електронного голосування 

рішення про затвердження висновку 
 

17 квітня 2018 р. Громадська рада доброчесності затвердила висновок 11-ма голосами з            
16 голосів членів Ради.  

Самовідвід заявив Віталій Титич. 

Координатор  

Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 

 

 


