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ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

Вул. Механізаторів, 9, м. Київ, 03109                           https://grd.gov.ua 

________________________________________________________________________ 

   

                                                  Затверджено  

Громадською радою доброчесності 

05 травня 2017 р. 

  

РІШЕННЯ  

про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації 

щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Рябішина Андрія Олександровича 

 

Проаналізувавши інформацію про Рябішина Андрія Олександровича (далі –Кандидат), 

який працює суддею Апеляційного суду Полтавської області, Громадська рада 

доброчесності виявила наступні факти: 

1. У декларації Кандидата за 2014 р. (Додаток 1) в розділі «Інше нерухоме майно» 

вказано чотири об’єкти нерухомого майна (44,8 кв., 49.9 кв.м., 2.25 кв.м., 8.53 кв.м. – 

загалом 105,48 кв.м.).  

У деклараціях Кандидата за 2015 р. ( https://public.nazk.gov.ua/declaration/35ed447a-0680-

4572-9149-39da43a057db) та за 2016 р (https://public.nazk.gov.ua/declaration/33f9af04-

b948-4a4f-b359-a714b8f27c5e) такі дані відсутні, натомість вказано господарські 

(присадибні) будівлі площею 155 кв.м.  

2. У деклараціях Кандидата за 2012 (Додаток 3), 2013 (Додаток 2), 2014 рр. вказано 

земельні ділянки площею 3000 кв.м.  

У деклараціях Кандидата за 2015 р. ( https://public.nazk.gov.ua/declaration/35ed447a-0680-

4572-9149-39da43a057db) та за 2016 р (https://public.nazk.gov.ua/declaration/33f9af04-

b948-4a4f-b359-a714b8f27c5e) вказано земельну ділянку 1409 кв.м, дата набуття права - 

08.12.2014р.  та земельну ділянку 2079 кв.м, дата набуття права - 29.01.2016 р.  

У зв’язку з цим незрозуміло, на підставі чого Кандидат декларував земельні ділянки з 

2012 по 2014 рр., якщо право власності на одну земельну ділянку виникло 08.12.2014 р., 

а на іншу - 29.01.2016 р.  

Від Кандидата на веб-портал Громадської ради доброчесності 14.02.17 р., 06.04.17 р., 

19.04.17 р., 27.04.17 р.  надійшла інформація, в якій він надав пояснення щодо себе та 

набутого майна. Проте, з наданих Кандидатом пояснень неможливо встановити причини 

вказаних вище розбіжностей.  

 

Громадська рада доброчесності не вважає викладене достатнім для висновку про 
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невідповідність Кандидата критеріям професійної етики та доброчесності. 

Водночас викладені факти можуть бути оцінені Вищою кваліфікаційною комісією 

суддів України у сукупності з іншими обставинами, які характеризують 

Кандидата.  

Додатки: 

1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 

2014-й рік Кандидата  

2. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 

2013-й рік Кандидата  

3. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 

2012-й рік Кандидата  

 

Координатор  

Громадської ради доброчесності 

 

 

 

 

 

 


