
ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ 
 

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

  
Затверджено 
Громадською радою доброчесності 
16 травня  2017 р. 

 

Рішення 
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації щодо 

кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Челюбєєва Євгенія Вікторовича 

 
 
Проаналізувавши інформацію про Челюбєєва Євгенія Вікторовича (далі – Кандидат),         
який є суддею Дзержинського міського суду Донецької області, Громадська рада          
доброчесності вирішила надати Вищий кваліфікаційній комісії суддів України        
інформацію про Кандидата. 
  

1. Кандидат у майнових деклараціях за 2015 і 2016 рр не вказав жодного об’єкта             
нерухомості ані на праві власності, ані на праві користування. У поясненнях, які            
Кандидат надіслав на портал grd.gov.ua, є інформація про те, що Кандидат разом із             
сім’єю проживає у квартирі батьків, з якими не укладав угоди на право            
користування чи оренду тощо. Кандидат визнає помилку у заповненні декларації,          
пояснює недосвідченістю і неповною обізнаністю із правилами заповнення        
е-декларацій.  

 

2. Згідно з інформацією в досьє Кандидата, відомо, що Кандидат разом із сім’єю            
неодноразово відвідував Автономну Республіку Крим після окупації її РФ. Факт          
окупації не став на перешкоді Кандидату для відвідування Криму, зокрема,          
користування російською валютою на території Криму через установи, що не          
мають ліцензії Національного Банку України на валютні операції. Зокрема,         
Кандидат 5 разів відвідував Крим 2014-го року, в тому числі разом із сім’єю 2              
рази.  

 
3. Також Кандидат неодноразово їздив на територію країни-агресора РФ: 2015 - 4           

рази (із сім’єю 2 рази), 2016 - 4 рази (із сім’єю 2 рази). 

https://grd.gov.ua/


 
4. У 2016 р. Кандидат 4 рази відвідував окуповані території на сході України. 

Мета поїздок Кандидата членам Ради не відома. Звісно, громадяни України не           
позбавлені права відвідувати тимчасово окуповану територію Автономної       
Республіки Крим, ОРДЛО і РФ. Однак під кутом зору розсудливої людини, суддя            
мав би утриматися від таких поїздок, щоб запобігти будь-яким підозрам у тому, що             
така особа узгоджує свої дії з представниками Російської Федерації та отримує від            
них гарантії безпеки для себе і членів своєї сім’ї. 
 
Тяжко уявити, що українське суспільство хотіло би бачити на посаді судді           
Верховного Суду громадянина України, щодо якого є подібні сумніви. 
 

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