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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Бутирського Андрія Анатолійовича 
 критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про Бутирського Андрія Анатолійовича (далі –        
Кандидат), суддю Господарського суду Чернівецької області, Громадська рада        
доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність          
Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. 
  
Подаючи декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру          
за 2013 і 2014 роки (додатки 1 і 2), Кандидат не зазначив два автомобілі - ВАЗ                
11184-110-30 і Nissan Qashqai, що у ці роки перебували у власності та на іншому праві               
користування дружини Кандидата, а також самого Кандидата, починаючи відповідно з          
2008 і 2012 років.  
 
Водночас автомобіль Nissan Qashqai зазначений у декларації особи, уповноваженої на          
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 р.         
(https://public.nazk.gov.ua/declaration/1c4c7df6-56eb-4e60-9bb3-fce25055a638). 
 
Автомобіль ВАЗ 11184-110-30 не був зазначений у жодній із майнових декларацій           
Кандидата за 2010-2016 роки, хоч, згідно з даними досьє Кандидата, право власності            
дружини Кандидата набуто у 2008 р. і припинилося у 2016 р.  
 
Відповідно до статті 18 Кодексу суддівської етики суддя повинен бути обізнаним про            
свої майнові інтереси та вживати розумних заходів для того, щоб бути обізнаним про             
майнові інтереси членів своєї сім’ї.  
 
Порівняння декларацій за минулі роки з 2015 р. дає можливість зробити висновок про             
недостовірність відомостей у майнових деклараціях Кандидата. 
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У разі недостовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених          
у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, до           
Кандидата як судді мала бути застосована заборона, визначена Законом України «Про           
очищення влади», протягом десяти років обіймати посади, щодо яких здійснюється          
очищення влади (люстрація). Виявлена інформація і зміст декларації за 2013 р.           
(додаток 1), яка подавалася згідно з цим Законом, з очевидністю вказують на те, що              
перевірка за цим Законом була проведена неналежним чином, що дало можливість           
Кандидатові уникнути застосування цієї заборони. 
 
Також звертаємо увагу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на те, що           
Кандидат у майнових деклараціях за 2013-2014 роки взагалі не вказував житла, яке            
було у його користуванні, а також інших автомобілів, на які були видані довіреності             
Кандидату і (або) його дружині. 
  
Наведені факти є самостійною підставою для висновку, що кандидат Бутирський          
Андрій Анатолійович не відповідає вимогам доброчесності та професійної етики. 
 
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. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру          
Кандидата за 2013 р.  
2. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру          
Кандидата за 2014 р.  
  
  
Координатор  
Громадської ради доброчесності 
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