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РІШЕННЯ  
про скасування Висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність 

кандидата на посаду судді Верховного Суду Букіної Олени Миколаївни критеріям 
доброчесності та професійної етики  

та надання Вищий кваліфікаційній комісії суддів інформації щодо кандидата на 
посаду судді Верховного Суду Букіної Олени Миколаївни 

 
На своєму засіданні 5 травня 2017 року Громадська рада доброчесності затвердила           
Висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Букіної          
Олени Миколаївни (далі – Кандидат) критеріям доброчесності та професійної етики          
(далі – Висновок). 
 
В основу Висновку був покладений факт безоплатного користування Кандидатом         
автомобілем Ford Kuga, що належить особі, яка не є членом сім’ї Кандидата. 
 
25 травня 2017 року на сайт Ради від Кандидата надійшли пояснення з клопотанням             
про скасування висновку. 
 
Кандидат пояснила таке: 
 
«Розуміючи відповідальність, яка покладена на мене, як спеціального суб’єкта та          
перевірки дотримання вимог суддівської етики та доброчесності Громадською радою         
доброчесності, хочу зазначити підстави такого використання. Мій колишній чоловік         
Букін Д.С. помер внаслідок тяжкого онкологічного захворювання, яке        
супроводжувалося тривалим лікуванням. В силу тяжкої хвороби та тривалого         
операційного лікування, мною вживалися всі можливі заходи для підтримання родини          
колишнього чоловіка, його лікування та післяопераційної реабілітації, що передбачало         
відвідування медичних закладів, забезпечення харчуванням, життєвих та соціальних        
зв’язків. З огляду на вказані обставини та за відсутністю власного транспортного           
засобу, я за згодою Букіна С.Ю. користувалася транспортним засобом, в т.ч. і в             
інтересах Букіна С.Ю. та Букіної І.С., які, зокрема, після смерті свого сина перебували             
та перебувають у не задовільному психологічному та фізичному стані здоров’я. […]           
При цьому, додатково повідомляю, що я користуюся транспортним засобом лише з           



2015 року. За таких обставин, в декларації за 2013,2014 рік не було зазначено             
вказаного автомобіля, за відсутністю відповідного дозволу та права користування         
ним». 
 
Із пояснень Кандидата випливає, що обставини, з яких вона користується          
задекларованим автомобілем, мають вимушений характер і пов’язані із хворобою та          
смертю колишнього чоловіка Кандидата. 
 
З огляду на це Рада вважає, що у діях Кандидата відсутні ознаки недоброчесної             
поведінки та порушень Кодексу суддівської етики, а факт безоплатного користування          
автомобілем з урахуванням наведених Кандидатом обставин не є достатньою         
підставою для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та         
професійної етики. 
 
Окрім того, Кандидат надала пояснення щодо відомостей, які були викладені як           
додаткова інформація про Кандидата і не були підставою для висновку про           
невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. Ці        
пояснення взяті Радою до уваги у рішенні про надання інформації щодо Кандидата у             
новій редакції (додаток 2). 
 
Ураховуючи викладене, Громадська рада доброчесності вирішила: 
 
1. Скасувати Висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного         

Суду Букіної Олени Миколаївни критеріям доброчесності та професійної етики. 
2. Надати Вищий кваліфікаційній комісії суддів інформацію щодо кандидата на посаду          

судді Верховного Суду Букіної Олени Миколаївни у редакції додатка 2 до цього            
Рішення. 

 
Додатки 

1. Копія пояснень Букіної Олени Миколаївни з додатками 
2. Рішення про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації         

щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду Букіної Олени Миколаївни. 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності  
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Затверджено  
Громадською радою доброчесності 
31 травня 2017 р. 

  
 

РІШЕННЯ 
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації 

щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Букіної Олени Миколаївни 

 
Проаналізувавши інформацію про Букіну Олену Миколаївну (далі – Кандидат), яка є           
суддею Солом’янського районного суду міста Києва, Громадська рада доброчесності         
виявила інформацію та факти, які потенційно можуть бути важливими для цілей           
оцінювання Кандидата. 
 
Приватизація житла  
 
У заповненому запитальнику Ради, що надійшов на сайт Ради 07.04.2017 р., Кандидат            
зазначає, що вказана нею у деклараціях квартира у місті Києві загальною площею 122             
кв. м була отримана нею як службова у 2008 році. Як вбачається з декларацій та               
матеріалів досьє Кандидата, ця квартира була приватизована Кандидатом 22.12.2008 р.          
Таким чином, Кандидат протягом року отримала і приватизувала отримане житло. 
 
У поясненнях від 25.05.2017 р. (додаток 1) Кандидат зазначає, що вказана квартира не             
була отримана нею як службова. Це підтверджується документами, доданими         
Кандидатом до пояснень. 
 
Звернення щодо Кандидата 
 
На адресу Ради надійшло звернення від Король Р.В. щодо порушення Кандидатом           
законодавства при вирішенні спору (додаток 2). 
 
Кандидат надала свої пояснення щодо цього звернення, зазначивши, що розгляд          
справи, якої стосується звернення, триває. 
 
Викладені факти можуть бути оцінені Вищою кваліфікаційною комісією суддів         



України у сукупності з іншими обставинами, які характеризують Кандидата. 
 
Додатки 

1. Копія пояснень Букіної Олени Миколаївни з додатками 
2. Копія звернення Король Р.В. 

 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності   
 


