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РІШЕННЯ 
про виправлення описок і надання інформації на доповнення до Висновку про 

невідповідність  
кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Іванової Лариси Броніславівни 
 критеріям доброчесності та професійної етики 

 
Громадська рада доброчесності надала Вищій кваліфікаційній комісії суддів України висновок          
про невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики (далі – Висновок) Іванової           
Лариси Броніславівни (далі – Кандидат), суддею Вищого господарського суду України. 
 
Громадська рада доброчесності виявила описку в першому пункті абзацу 2 розділу 1 Висновку             
(в частині кількості поверхів у будинку, де Кандидат має дві квартири). Замість слів “двома              
квартирами в елітному 22 поверховому будинку в районі Оболонь в м. Києві” слід читати              
“двома квартирами в елітному 19 поверховому будинку в районі Оболонь в м. Києві”. 
 
Громадська рада доброчесності виявила описку в першому реченні розділу 3 Висновку (в            
номері господарської справи під час розгляду якої Кандидат дозволила стороні коментувати           
перспективи кримінального провадження). Замість “№901/3353/15” слід читати       
“№910/3353/15”. 
 
Крім того в розділі додаткової інформації висновку про Кандидата “Непотизм” зазначалося, що            
дружина брата Кандидата Л.В. Сокуренко почала працювати в Господарському суді міста           
Києва тоді, коли Кандидат вже займала там посаду заступника голови суду, а в 2007 році навіть                
реєструвалася як підприємець, залишаючись у підпорядкуванні Кандидата. 
Насправді, третє речення цього розділу слід читати так: “Зокрема, зауважуємо, що Л.В.            
Сокуренко працювала в Господарському суді міста Києва тоді, коли була зареєстрована як            
підприємець, причому аж до 2007 року, залишаючись у підпорядкуванні Кандидата, коли           
Кандидат займала там посаду заступника голови суду”. 
 
Також у висновку належить оновити посилання на відео, яке було видалене службою Google у              
зв’язку із скаргами на нього, які надійшли після оприлюднення висновку. 
 
У зв’язку з цим Громадська рада доброчесності надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів            
України висновок у новій редакції. 
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Громадська рада доброчесності, проаналізувавши пояснення Кандидата, її відповіді в ході          
співбесіди, вважає за необхідне звернути увагу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на            
такі обставини, які є важливими для прийняття рішення. 
 
У висновку Кандидату ставилось 5 підстав щодо невідповідності критеріям доброчесності і           
професійної етики: 
 

1) невідповідність способу життя сім’ї Кандидата задекларованим доходам, що включало:  
а) обгрунтовані сумніви у здатності придбати за легальні доходи коштовне майно за            
задекларованими Кандидатом цінами, причому в розрахунок не було включене майно          
сина Кандидата вартістю 1,3 млн. гривень, яке він набув в 2009-2012 р  
б) нездатність утримувати нерухомість загальною площею 378,1 м2 (без урахування          
площі будинку 409 м2 в елітному котеджному містечку в місті Києві) і водночас             
здійснювати по дві закордонних подорожі на рік разом з чоловіком, утримувати 2            
автомобіля і т. інше; 

 
2) обман громадськості, що полягав у наданні журналістам недостовірних відомостей про          

роботу за кордоном з отриманням валюти: “ми з чоловіком десять років працювали за             
кордоном… на валюту і деся… і в Сибірі були десять років” (насправді — 4 роки в                
Сибіру та 5 років в Німеччині, з яких лише 3 роки чоловік отримував вільно              
конвертовану валюту), а також в явній невідповідності вартості елітного будинку          
площею 409 кв.м, про який питали журналісти, тим коштам, які сім’я була взмозі             
заробити в НДР, одночасно утримуюючи 2х дітей; 

 
3) неетична поведінка під час відправлення правосуддя, яка полягала в тому, що Кандидат            

дозволила сторонам в ході розгляду господарського спору коментувати перспективи         
кримінального провадждення (http://www.dailymotion.com/video/x5pafxh) і схвально     
висловилась щодо позиції захисту в кримінальній справі (тайм код 12:14-12:20); 

  
4) втручання в здійснення правосуддя іншим суддею за його офіційними повідомленнями; 

 
5) конфлікт інтересів, який полягав в тому, що Кандидат неодноразово розглядала          

справи за участю підприємств НАК Нафтогаз України, коли син Кандидата          
працював в НАК Нафтогаз України на посаді юриста, а також касаційний перегляд            
справ, пов’язаних з періодом роботи сина в НАК Нафтогаз 

 
Виключно як додаткова інформація, яка підлягає перевірці, зазначалося, що:  
 

● Кандидат проявляла непотизм, працюючи заступником голови суду, а дружина її брата           
(невістка) працювала в її підпорядкуванні на посаді радника, і ще будучи фізичною            
особою підприємцем аж до 2007 року (за даними досьє Кандидата дата припинення            
державної реєстрації ФОП: 25.12.2007).  

● Кандидат і члени її сім’ї приватизували велику (як для пересічних українців) кількість            
земельних ділянок. 
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● Кандидат в складі колегій Вищого господарського суду України брала участь у розгляді            
справ незаконним складом суду (з порушенням автоматизованого розподілу), потурала         
цій ганебній практиці або брала участь у ній. З матеріалів кримінального провадження            
№ 42013110000001050 за підозрою колишнього Голови Вищого господарського суду         
України Татькова В.І., його колишнього заступника Ємельянова А.С випливає, що          
Кандидат систематично брала участь у розгляді справ у складі колегій під головуванням            
Козир Т.П., а та, в свою чергу, отримувала справи, розподілені на безальтернативній            
основі. 

 
У зв’язку з цим принагідно зазначаємо, що Кандидат була призначена в 2011 році суддею              
Вищого господарського суду України одразу після роботи в суді 1-ої інстанції саме за             
наказом і за прямим сприянням Татькова В.І. 
 
Жодний з пунктів Висновку Кандидатом не спростований. Поряд з цим під час ухвалення             
рішення просимо Вищу кваліфікаційну комісію приділити особливу увагу розділам 1, 2, 5            
Висновку, а також численним суперечностям у відомостях, які Кандидат повідомляла в своїх            
письмових поясненнях та усно під час співбесіди. 
 
1. У письмових поясненнях (стор. 8 абз. 1) Кандидат повідомляє, що земельні ділянки в              
садовому товаристві Чорнобилець-2001 чоловік набув безкоштовно, оскільки є членом         
товариства з 2002 року. Проте, з біографії Кандидата очевидно, що її чоловік не має жодного               
відношення до ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. 
 
2. Там же (абз. 5) Кандидат зазначає, що будинок площею 409 м2, придбання якого було               
предметом журналістського розслідування, не коштує 250 тис. доларів, оскільки його          
будівництво не завершено. Проте у додатку до висновку Громадська рада доброчесності           
наводила цінові пропозиції саме на незавершене будівництво — більше 630 доларів США за м2,              
а ступінь готовності об’єкта добре видна із стоп-кадру передачі (також міститься в додатку) —              
принаймні зовнішні роботи будинку та окремого приміщення бані повністю завершені. 
 
3. Там же (абз 7,8) Кандидат зазначає, що земельну ділянку площею 0,1199 га в с. Старі                
Петрівці чоловік придбав насправді за кошти дочки, отримані в 2009-2010 роках від здійснення             
незалежної професійної діяльності “враховуючи складні сімейні стосунки між донькою         
Кандидата та її чоловіком” (ймовірно йдеться про приховування від зятя майна, набутого            
дочкою в шлюбі). Вартість ділянки 31 тис доларів США за декларацією Кандидата при курсі 8.               
Водночас, в абз.4 стор. 7 своїх пояснень Кандидат стверджує, що її дочка отримала за період               
2009-2010 роки дохід в сумі 128 тис. доларів США, що підтверджує доданими деклараціями і              
нібито придбала автомобіль HONDA CR-V за ті ж саме кошти (приблизно 35 тис доларів              
США). Однак з досьє Кандидата випливає, що за вказаний період дочка Кандидата придбала             
ще 2 автомобіля BMW і офісні приміщення на Подолі, що в сукупності з витратами на               
земельну ділянку в с.Старі Петрівці та вартістю автомобіля HONDA CR-V значно перевищує            
суму легальних доходів дочки за вказаний Кандидатом період. 
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4. Пояснюючи спроможність свого сина набути майже новий автомобіль Ауді А5 протягом            
2005-2009 років початку його трудової діяльності Кандидат наводить як доказ лише трудову            
книжку сина, яка не підтверджує обсяг отриманих ним доходів за цей період. 
 
5. На сторінці 8 пояснень Кандидат зазначає неправдиві відомості щодо своїх доходів і доходів              
членів сім’ї (членом сім’ї за цей період є лише чоловік Кандидата). Вона вказує, що її сумарний                
дохід разом з членами сім’ї за 2010-2016 роки склав приблизно 210 тисяч доларів США. 
 
Під час співбесіди (https://youtu.be/5KB8JxHslHM   6:15:41-6:16:25) Кандидат пояснює: 
“Так, скажіть, будь ласка… Я порахувала, ну я порахувала вот тут за 5 років. 
Сукупний розмір задекларованих доходів… я написала це все... з откритих джерел, з            
декларацій… становить… мій — 1701 гривна … 1 мільйон 701 гривна 722і… це сто сорок… сто                
п’ятдесят тисяч доларів… і членів моїй сім’ї — сімдесят дві… це 210 тисяч доларів. Якщо               
поділити на роки і даже на місяці — це більше 3 тисяч доларів на сім’ю. Вибачте — я не могла                    
поїхати і утримувати житло? Ну тоді я не знаю як це пояснити”. 
 
Однак підсумовуючи дохід за 2010-2016 роки, Кандидат зазначила, що він взятий за 5 років.              
Проте, період 2010-2016 роки — це 7 років.  
 
Насправді, з даних досьє (які базуються на відомостях ДФС за останні 5 років) випливає таке: 
 

Рік 
Дохід 
Кандидата 

Дохід 
Чоловіка Всього 

Курс 
$ Річний дохід $ 

Довідково: 
Кількість 
людино-днів за 
кордоном 

2012 206622 4 206626 8 25 827,75 58 

2013 274642 17671 292313 8 34 330,25 95,5 

2014 270551 7069 277620 16 16 909,44 40 

2015 274628 0 274628 23 11 940,35 52 

2016 260934 0 260934 26 10 035,92 72 

     99 043,71 317,5 

 
Таким чином, середньомісячний дохід сім’ї Іванових за останні 5 років складав приблизно 1650             
доларів США, а зовсім не “більше 3 тисяч” як вона повідомляла на співбесіді. Зазначених              
коштів явно недостатньо для такого обсягу туризму і утримання такої кількості нерухомості. 
 
6. Ані в поясненнях, ані під час співбесіди Кандидат не спромоглася навести слушні             
пояснення походження коштів на будинок площею 409 м2. Вона наполягала на тому, що             
вони з чоловіком заробили на все це в Німеччині, коли вона працювала там кочегаром в               
котельні і збирала полуницю на полях (https://youtu.be/5KB8JxHslHM 6:10:50-6:11:20).  
 
7. Під час співбесіди (https://youtu.be/5KB8JxHslHM 6:08:40-6:09:17) Кандидат визнала, що         
повідомила журналістам хибну інформацію: 
 
(Член Ради):Чи наводили Ви інформацію журналістам про 10 років роботи за валюту трошки             
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неправильно? 
(Кандидат): Так, я трохи помилилася… Я мала на увазі 10 років… Вибачте, я була з 9ти…                
Давайте я розскажу, добре?... з 9ти ранку до двух часов… годин дня я була в судовому                
засіданні. Журналісти стоялі під дверима. Тіки я вишла з судового засідання на мене…             
Вибачте, не 10 років — 9 років. Але чоловік мій був 10 років 
(Член Ради):За кордоном? 
(Кандидат):Ні. я мала на увазі сукупно … в Сибіру і в Германії.  
 
Хоча на співбесіді Кандидат заявила, що помилилась, в письмових поясненнях вона зазначає            
(стор. 4 абз 2), що повідомлені Кандидатом в інтерв’ю відомості відповідають дійсності і є              
правдивими і не можуть свідчити про введення в оману журналістів і обман громадськості. 
 
8. Під час співбесіди (https://youtu.be/5KB8JxHslHM 6:28:24-6:29:10) Кандидат також        
повідомляла неправдиву інформацію Комісії: 
 
(Головуючий): А не звертали Ви увагу, шановна… Лариса Броніславовна, на те, що чомусь у              
Вас більше справ, чим у інших? 
(Кандидат): Тому що я не хожу у відпустки, крім там невелико… і ніколи не буваю на                
лікарняних. Ніколи. Не разу не була навіть за все своє життя на лікарняних. 
(Головуючий): Так Ви вважаєте, що все це з цим пов’язано? 
(Кандидат): Так, тому що комп’ютер розподіляє - чим більше відработаного часу, тим більше             
справ. 
(Член Ради до Головуючого): Дозвольте запитання, можна питання я задам? 
(Головуючий): Да, прошу. 
(Член Ради): Ви сказали, що ніколи не ходите у відпустки, але от по закордонним подорожам               
бачу, що Ви щонайменше місяць на рік перебуваєте за кордоном 
(Кандидат, перебиваючи): Так, у Турції була… у Туреччині да, да, була. 
(Член Ради): Але два тижні, потім два тижні... 
  
Просимо Вищу кваліфікаційну комісію врахувати викладене під час прийняття рішення          
щодо Кандидата у пленарному складі.  
 
 
Координатор  
Громадської ради доброчесності 
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