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РІШЕННЯ 

про надання інформації на доповнення до Висновку про невідповідність  

кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Саранюка Василя Івановича 

критеріям доброчесності та професійної етики 

  

Громадська рада доброчесності надала Вищій кваліфікаційній комісії суддів Висновок про 

невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики (далі – Висновок) Саранюка 

Василя Івановича (далі – Кандидат), судді у відставці. 

За результатами співбесіди Кандидата колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів вирішила 

оголосити перерву та внести на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів у пленарному 

складі питання про підтвердження здатності Кандидата здійснювати правосуддя. 

Після аналізу пояснень та співбесіди Кандидата Громадська рада доброчесності вважає за 

необхідне підтвердити Висновок, а також звернути увагу Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

на такі обставини, які є важливими для прийняття рішення. 

1. Кандидат не спростував дані Висновку щодо неналежного ставлення до обов’язку 

декларування майна 

У Висновку вказано, що подаючи декларації за 2013 - 2015 роки Кандидат не зазначав права 

на житловий будинок 275 кв.м. (у Висновку Ради було допущено описку та вказано площу 

будинка 1275 кв. м.), що зареєстрований за Кандидатом у державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно 30.11.2016. Підставою реєстрації об’єкта нерухомості зазначено договір 

дарування житлового будинку № 2832 від 06.06.2002 р., що свідчить про набуття права 

власності у 2002 р. Так, у 2013 р. Кандидат декларував об’єкт нерухомого майна загальною 

площею 69 кв. м у своїй власності та 69 кв. м у власності дружини. У 2014 р. Кандидат 

декларував право власності на ¼ об’єкта нерухомого майна площею 69 кв. м та право власності 

дружини на ¼ об’єкта нерухомого майна площею 69 кв. м. В 2015-2016 рр. Кандидат 

задекларував об’єкт нерухомого майна загальною площею 90 кв. м у своїй власності та 90  кв. 

м у власності дружини.   

У своїх поясненнях Кандидат зазначає, що у власності його сім’ї не перебували і не 

перебувають 2 житлових будинки, а йому належить право на ¼ від загальної площі житлового 

будинку у 275 кв. м. Водночас, кандидат впродовж 2013-2016 р. жодного разу не вказав саме 

про належність йому ¼ частки від житлового будинку площею 275 кв. м, хоча як Закон 

України “Про засади запобігання і протидії корупції”, так і Закон України “Про запобігання 

корупції” вимагали у суб’єкта декларувати загальну площу об’єкта нерухомого майна із 

вказівкою на розмір частки власності у такому майні. 
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У висновку також зазначено, що у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за 2015 р. Кандидат вказав автомобіль марки ВАЗ, 

права на який набув ще у 1996 р. Водночас, подаючи декларації про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру за 2013, 2014 роки Кандидат прав на вказаний автомобіль 

не зазначав. Як пояснив Кандидат під час співбесіди, вказаний автомобіль “був викрадений у 

1996 році невстановленими слідством особами”, а про те, що юридично автомобіль досі 

належить Кандидату, він дізнався лише подаючи електронну декларацію за 2015 рік. 

Кодекс суддівської етики та Бангалорські принципи поведінки судді визначають, що 

суддя повинен бути обізнаним про свої майнові інтереси. Викладене ж підтверджує, що 

Кандидат неналежно ставився до обов’язку правдивого декларування майна, що 

виявилось у систематичному свідомому або внаслідок помилки внесенні недостовірних 

даних до декларацій.  

2. Нові факти, з'ясовані під час співбесіди, які є важливими для оцінки Кандидата 

Під час співбесіди із Кандидатом, що відбулась 26.04.2017, член Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів звернула увагу на публікацію видання “Дзеркало тижня” від 4.12.2011 під назвою 

“Кадрами вирішують все”, про яку також йшлося й у Висновку Ради. У журналістському 

матеріалі стверджується таке:  

“Цікаво відбулася заміна керівництва господарського суду м. Києва. Для такої заміни 

знадобилася ціла кадрова комбінація із залученням найвищих державних інститутів — 

президента, парламенту, ВРЮ, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, ради суддів 

господарських судів. Її проведення ускладнювалося тим, що посада голови цього суду не була 

вакантною (термін перебування В.Саранюка на посаді голови господарського суду м. Києва 

закінчувався через півтора року). Тому зазначена комбінація складалася із виконання двох 

взаємопов’язаних завдань: максимально швидкого створення такої вакансії і максимально 

швидкого її заповнення «своєю» людиною. І ці завдання було успішно виконано, адже «судова 

реформа» створила всі передумови для оперативного вирішення кадрових питань у ручному 

режимі.  

Наприкінці минулого року В.Саранюк, несподівано для своїх колег, пише заяву про перехід до 

ВГСУ (всі розуміють, що таке «бажання» могло бути стимульоване ззовні, бо з посади, яку 

обіймав В.Саранюк, на посаду простого судді вищого суду за власним бажанням не 

переходять). Вища кваліфкомісія суддів без затримки дає «зелене світло» для такого 

переходу, а 13 січня 2011 р. парламент приймає постанову про обрання В.Саранюка суддею 

ВГСУ. Відтак, завдання № 1 виконано,— посада голови господарського суду м. Києва стала 

вільною. Відразу включається механізм виконання завдання № 2. Буквально наступного дня — 

14 січня — президент підписує указ про переведення судді господарського суду Донецької 

області А. Ємельянова на роботу на посаді судді господарського суду м. Києва. Терміново 

збирається на своє засідання рада суддів господарських судів, яка одностайно рекомендує 

новоспеченого суддю-киянина на посаду голови столичного господарського суду. І вже 25 січня 

ВРЮ призначає А. Ємельянова головою господарського суду м. Києва. Складну комбінацію 

проведено у рекордні терміни — за 12 днів з часу утворення вакансії”. 

Кандидат підтвердив викладене у вказаній публікації та пояснив, зокрема, таке: “В 2010 році 

змінилося політичне керівницто держави, змінилося керівництво Вищого господарського 

суду. Мені бувший голова цього суду [Татьков В. І.] запропонував перейти до  Вищого 

господарського суду ... мені було пояснено, що в тебе є недоліки у роботі, прийдуть нові 
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керівники, підправлять твої недоліки… В цій ситуації краще було мені піти і зберегти 

колектив… Прийшла влада, яка не тільки в моєму суді змінила, а в багатьох судах поміняла. 

Я пішов… щоб не було проблем у моїх колег-суддів” 

Таким чином, Кандидат підтвердив, що перехід на посаду судді Вищого господарського суду 

відбувся під тиском з боку голови цього суду Віктора Татькова та був пов’язаний із 

переведенням на посаду судді Господарського суду м. Києва Артура Ємельянова.  

Бангалорські принципи поведінки судді визначають, що  суддя повинен виконувати свою 

професійну функцію незалежно, виходячи з власної оцінки фактів та відповідно до свідомого 

розуміння закону, не зважаючи при цьому на будь-які зовнішні впливи, стимули, тиски, 

загрози чи втручання, прямі або непрямі, хоч би від кого вони йшли і хоч би якими були 

їхні причини. Натомість Кандидат не лише підкорився, але й не вчинив жодних дій, 

спрямованих на викриття фактів тиску.  

Громадська рада доброчесності вважає, що призначення на посаду судді найвищої судової 

інстанції особи, яка за час своєї діяльності на посаді судді не демонструвала стійкість до тиску 

та незалежність від зовнішніх впливів, не сприятиме підтриманню авторитету суду та 

відновленню довіри до судової влади.  

З огляду на викладене, Громадська рада доброчесності вважає, що Кандидатом не 

спростовано факти, які стали підставою для Висновку, а виявлені під час співбесіди нові 

факти підтверджують правильність Висновку. Просимо Вищу кваліфікаційну комісію 

врахувати викладене під час прийняття рішення щодо Кандидата у пленарному складі.  

 

Координатор  

Громадської ради доброчесності 

 


