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ВИСНОВОК
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду
Караченцева Ігоря Володимировича
критеріям доброчесності та професійної етики
Проаналізувавши інформацію про Караченцева Ігоря Володимировича (далі - Кандидат),
суддю Харківського районного суду Харківської області, Громадська рада доброчесності
виявила дані, які дають підстави для підготовки висновку про невідповідність Кандидата
критеріям доброчесності та професійної етики.
1.
В
електронних
деклараціях
Кандидата
за
2016
р.
(https://public.nazk.gov.ua/declaration/0bd978c5-fe95-4914-8931-6bf8a350969c) вказано, що
він з 01.01.2016 р. має на праві користування автомобіль TOYOTA RAV 4 2013 р.в., а
також TOYOTA CAMRY 2007 р.в., які належать його матері (Караченцевій Лілії
Микитівні).
Вартість TOYOTA CAMRY 2007 р.в. на момент покупки сягала, відповідно до поданої
декларації за 2016 рік, 250 000 грн, а TOYOTA RAV 4 2013 р.в. – 750 000 грн. Водночас
Караченцева Лілія Микитівна 1946 р.н. є пенсіонеркою. Відповідно до матеріалів досьє
Кандидата, Караченцева Л. М. за період з 2012 р. по 2016 р. отримала лише 1000 грн.
доходу. З огляду на це Громадська рада доброчесності має обґрунтовані сумніви у
достатності її доходів для придбання такого коштовного майна. Цієї інформації достатньо
для того, щоб з великою вірогідністю стверджувати, що фактичним власником автомобіля
є саме Кандидат, він придбаний за його кошти, але майно зареєстроване на іншу особу з
метою ухилення від внесення його у декларацію.
2. Аналіз декларацій Кандидата за 2011-2016 роки засвідчив, що за ці роки він та члени
його родини (донька) отримали доходів у 2011 р. - 64 667,50 грн. (Додаток 1), 2012 р. –
156 610 грн. (Додаток 2),2013 р. – 202 138 грн.(Додаток 3), у 2014 р. – 217 225

грн.(Додаток 4), у 2015 р. – 225 535 грн. (Додаток 5), у 2016 р. – 213 772 грн, а разом – 1
079 947,5 грн. За аналогічний період було отримано у власність квартиру площею 102,9
кв.м., задекларована вартість якої складає 527 500 грн., а також вірогідно легкові
автомобілі Toyota RAV 4 2013 р.в. за 700 000 грн та TOYOTA CAMRY 2007 р.в. за 250 000
грн.
Слід зауважити, що за згаданий період Кандидат здійснив 8 міжнародних подорожей за
такими напрямками: ОАЕ, Туреччина, Бангкок, Франція, Англія, Польща. Мати Караченцева Лілія Микитівна перебувала за кордоном 6 разів за такими напрямками: РФ,
Угорщина, Туреччина, Кіпр, Польща, Єгипет.
Ці факти викликають обгрунтований сумнів у відповідності способу життя
задекларованим доходам Кандидата.Вважаємо, що наведених фактів достатньо для
висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики.
До цих фактів також варто додати публікацію у виданні “Наші гроші” (Додаток 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.
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