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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Рибченка Анатолія Олексійовича 
 критеріям доброчесності та професійної етики 

 
Проаналізувавши інформацію про Рибченка Анатолія Олексійовича (далі – Кандидат), який є           
суддею Вищого адміністративного суду України, Громадська рада доброчесності виявила дані,          
які дають підстави для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та           
професійної етики. 
 
1. Утвердження у суспільстві уявлення про панування безкарності і кругової поруки в            
суддівському корпусі 
 
Кандидат, будучи у складі колегії суддів Вищого адміністративного суду України, скасовував           
подання Вищої ради юстиції, внесені за зверненням Тимчасової спеціальної комісії з перевірки            
суддів судів загальної юрисдикції про звільнення суддів у зв’язку з подіями на Майдані             
2013-2014 років. 
 
Так, щодо судді Дарницького районного суду міста Києва Пойди Сергія Миколайовича, який            
свавільним рішенням позбавив свободи закатовану людину, не вживши заходів щодо надання           
їй медичної допомоги (http://www.vru.gov.ua/content/file/5_tsk_24.10_.2014_.doc) Кандидат     
ухвалив рішення щодо непритягнення його до дисциплінарної відповідальності нібито у зв’язку           
зі спливом строків (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56645864), яке у подальшому було        
скасовано Верховним Судом України (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57677811 ).  
 
Щодо судді Солом'янського районного суду міста Києва Калініченко Олени Борисівни, яка           
порушила норм законодавства під час здійснення правосуддя       
http://www.vru.gov.ua/content/file/46_tsk_09.06_.2015_.doc, свавільно узявши під варту особу,      
щодо якої в матеріалах справи взагалі були відсутні докази вчинення інкримінованої дії (про це              
заявив слідчий у судовому засіданні) — Кандидат ухвалив рішення         
http://reyestr.court.gov.ua/Review/57198786, про непритягнення її до дисциплінарної      
відповідпальності, зокрема зазначивши, (дослівно): сплив строку давності є безумовною         
підставою для припинення дисциплінарного провадження без надання правової оцінки         
наявності або відсутності в діях судді дисциплінарного проступку. Рішення Кандидата          
скасовано Верховним Судом України (http://reyestr.court.gov.ua/Review/58902190), але судді       
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вдалося уникнути звільнення і вона принаймні до 20 січня 2017 року продовжувала відправляти             
правосуддя (http://reyestr.court.gov.ua/Review/64193442 ). 
  
У цих справах Кандидат був членом колегії суддів. Окремих думок у зазначених справах             
Кандидат не висловлював.  
 
Згідно з п. 1.6 Бангалорських принципів поведінки судді, суддя повинен демонструвати та            
підтримувати високі стандарти суддівської поведінки з метою укріплення суспільної довіри до           
судових органів, що має першочергове значення для підтримки незалежності судових органів. 
 
Такими рішеннями, незаконність двох з яких уже підтверджена найвищою інстанцією,          
Кандидат не лише не сприяв відновленню довіри до судової влади, а навпаки – утверджував              
у суспільстві уявлення про панування безкарності і кругової поруки в суддівському корпусі.  
 
2. Недекларування цінного майна в користуванні 
 
В досьє Кандидата є відомості про скоєння ним 11.01.2016 порушення правил дорожнього руху             
на автомобілі VOLKSWAGEN TOUAREG колір білий об’єм двигуна 3.0 дизель рік випуску            
2011, який належить його колишній дружині, вочевидь перебував у користуванні Кандидата в            
момент скоєння порушення, але Кандидатом не декларувався в 2016 році (додаток 1). 
https://public.nazk.gov.ua/declaration/fa247f7c-a965-4660-897f-baf0ecd1aa0f 
https://public.nazk.gov.ua/declaration/81e74f85-f5ec-4806-acaa-e891f7d8156c 
  
Громадська рада доброчесності вважає, що наведених обставин достатньо для висновку          
про те, що Кандидат не відповідає критеріям доброчесності і професійної етики. 
 
Водночас цей висновок можна доповнити додатковою інформацією, яка на думку Ради, має            
бути з’ясована і взята до уваги, але яку в силу певних причин не вдалося повністю перевірити і                 
проаналізувати. 
 
Непрозорість статків близьких осіб 
 
Кандидат додав доволі повні і вичерпні пояснення, стосовно джерел походження своїх статків. 
Зокрема, повідомив, що в матеріалах досьє помилково відсутня інформація про його           
розлучення з дружиною ще у 2007 році, надавши на портал Ради копію свідоцтва про              
розірвання шлюбу. 
 
Водночас Громадська рада доброчесності зауважує, що колишня дружина і сини Кандидата за            
останні 5 років декларують невеликі доходи, у сукупності значно менші, ніж зарплата            
Кандидата, водночас в матеріалах досьє є довіреності, підписані між ними, на розпорядження            
дуже коштовною нерухомістю в м.Белград, Сербія. Кандидат також відвідував Сербію разом із            
сином (додаток 2). 
 
В досьє містяться відомості про купівлю старшим сином Кандидата у віці 22 років квартири в               
елітному будинку в дорогому районі м.Києва площею 86, 7 м2, колишньою дружиною — в 2011               
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році будинку в Голосіївському районі площею 250 м. кв., в 2013 році — квартири в новобудові                
86,4 м2 , будинку площею 362,6 м2 і земельної ділянки в с. Лісники в передмісті Києва на                 
відстані 30 хвилин поїздки від центру, причому всі об’єкти не продавались і досі залишаються у               
власності  (додаток 3). 
 
Непрацююча мати Кандидата в 2012 рокі купила квартиру 76,2 м2 на бульварі Лесі Українки. 
 
При цьому, мати Кандидата в лютому 2009 року подарувала колишній дружині Кандидата            
будинок в Київській області. Колишня дружина Кандидата вже після розлучення здійснювала           
на його користь юридичні дії за довіреністю від імені матері Кандидата подарувала йому             
квартиру (додаток 4).  
 
Сумніви в повноті декларування майна  
 
В матеріалах досьє міститься довіреність на ім’я Кандидата на автомобіль HYUNDAI TUCSON            
2.0, 2008 року випуску, від колишньої дружини, цей автомобіль Кандидат не декларує (додаток             
5). 
 
Оскільки Громадська рада доброчесності не має повного тексту довіреності, вона не може            
встановити, чи передбачає вона розпорядження майном і, відповідно, чи підлягає останнє           
декларуванню. Також не вдалося, чи користувався Кандидат цим автомобілем фактично. Однак           
довіреність видана на доволі тривалий термін (до 2020 року), що є приводом для             
обґрунтованого припущення щодо наявності у Кандидата права розпорядження та обов’язку          
щодо декларування автомобілю. 
 
Відповідно до частини четвертої статті 19 Регламенту Громадської ради доброчесності за           
наявності важливої інформації Рада у подальшому може окремим рішенням змінити або           
скасувати висновок, або затвердити новий висновок. 
 
Додаток в окремому файлі 
 

1. Щодо автомобілю VOLKSWAGEN TOUAREG 1 

2. Щодо майна близьких родичів в Сербії 2 

3. Нерухомість дружини Кандидата в Україні 3 

4. Щодо квартири, подарованої Кандидату матір’ю, яку представляє колишня дружина 7 

5. Щодо автомобілю HYUNDAI TUCSON 7 
 
 
 
Координатор  
Громадської ради доброчесності 
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