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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Червинської Марини Євгенівни 
 критеріям доброчесності та професійної етики 

 
Проаналізувавши інформацію про Червинську Марину Євгенівну (далі – Кандидат), яка є 
суддею Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і крімінальних справ, 
Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про 
невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
Недекларування майна у 2015 році. Неможливість встановити джерела придбання 
майна 
 
У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, за 2016 рік Кандидат вказала житловий будинок у селі Буча Київської 
області загальною площею 488,60 кв. м та земельну ділянку площею 1464 кв. м, що належать 
її синові Гасану Нікіті Олеговичу. Кандидат зазначила, що користується житловим будинком 
(тимчасово проживає). 
 
Разом з тим у декларації за 2015 рік цей житловий будинок не був зазначений, хоча в графі 
декларації «Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне 
агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію суб'єкту 
декларування» було вказано «Буча / Києво-Святошинський район / Київська область / 
Україна».  
 
Іншого житла в селі Буча Кандидат не задекларувала, а тому Рада дійшла висновку, що у 
2015 році Кандидат не задекларувала користування житловим будинком, який належить її 
сину. 
 
У декларації за 2016 рік також вказано, що житловий будинок був придбаний 17.10.2012 р., 
вартість на дату набуття права складала 1 342 958 грн. 
 
У коментарі для програми «Остання інстанція» (маркер 6:40) син Кандидата пояснив, що 
одним із джерел придбання житлового будинку були грошові кошти, отримані ним під час 
роботи у «приватному секторі», де його «оклад складав декілька тисяч доларів».  
 
Такі пояснення викликають сумнів. Так, згідно з резюме Гасана Нікіти Олеговича на сайті 



work.ua (наразі видалено, зберіглося у кеші Google, додаток 1), він «з вересня 2011 року по 
вересень 2012 року працював на посаді юрисконсульта в юридичній компанії ТОВ 
„Правовий Континент“ (господарське, цивільне, адміністративне право); 
З жовтня 2012 року було переведено до центрального офісу юридичної компанії у м. Києві, 
де працював до квітня 2013 року. Звільнився за власним бажанням». 
 
З того часу і до сьогодні син Кандидата працює на державній службі. 
 
Згідно з матеріалами, що містяться в досьє Кандидата, син Кандидата з 2012 року не 
отримував доходу у розмірі «кілька тисяч доларів». 
 
Таким чином, син Кандидата є власником коштовного нерухомого майна, джерела 
придбання якого неможливо встановити із даних декларацій Кандидата або інших джерел. 
 
Викладені факти дають підставу для висновку, що Кандидат Червинська Марина 
Євгенівна не відповідає вимогам доброчесності та професійної етики. 
 
Додаткова інформація про Кандидата 
 
У 2016 році Кандидат продала квартиру у місті Донецьку особі на ім’я Ільіна Олена Юріївна 
за 1,6 млн гривень. У Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ, суддею якого є Кандидат, на посаді помічника судді управління 
забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах працює особа на ім’я Ільїна 
Олена Юріївна. У декларації Ільїної Олени Юріївни за 2016 рік ця квартира не зазначена. 
 
Син Кандидата, який працює на посаді старшого консультанта у Конституційному Суді 
України, під час Революції Гідності та подій, що супроводжували анексію Криму Росією, 
розміщував суперечливі дописи у соціальних мережах (додатки 2, 3, 4, 5, 6) 
 
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. 
 
Додатки 

1. Скріншот сторінки з резюме Гасана Н.О. 
2. Скріншот зі сторінки Гасана Н.О. в соціальній мережі ВКонтакті 
3. Скріншот зі сторінки Гасана Н.О. в соціальній мережі ВКонтакті 
4. Скріншот зі сторінки Гасана Н.О. в соціальній мережі ВКонтакті 
5. Скріншот зі сторінки Гасана Н.О. в соціальній мережі ВКонтакті 
6. Скріншот зі сторінки Гасана Н.О. в соціальній мережі ВКонтакті 
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