
 
 

ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ 
 

 https://grd.gov.ua                                                                                      head@grd.gov.ua 
______________________________________________________________________________ 

  
 

Затверджено 
 Громадською радою доброчесності 

03.07.2019 
 

ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Господарського суду м. Києва 

Отрош Інни Михайлівни 
критеріям доброчесності та професійної етики 

 
Проаналізувавши інформацію про суддю Господарського суду м. Києва Отрош Інну          
Михайлівну (далі – суддя), Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають           
підстави для висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної          
етики.  

1. Суддя використовувала родинні та інші неформальні зв'язки для здійснення          
кар'єри чи отримання невиправданих преференцій. 

(підпункт 1.6 п. 1 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

Президент України В. Янукович призначив І.М. Отрош 23.05.2013 суддею Господарського          
суду Луганської області. І.М. Отрош стала суддею у 26 років (мінімальний вік для заняття              
цієї посади тоді був 25 років).  
 
04.07.2013 суддя склала присягу.  
 
10.07.2013 суддя подала заяву про переведення її до Господарського суду м. Києва за             
“сімейними обставинами”. 
 
30.07.2013 Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала перевести суддю до          
Господарського суду м. Києва. 
 
06.09.2013 суддю перевели до Господарського суду м. Києва. 
 
Проаналізувавши матеріали суддівського досьє, Громадська рада доброчесності дійшла        
висновку, що суддя досягла переведення в обхід закону без проходження конкурсу. 
 

https://grd.gov.ua/
https://grd.gov.ua/data/files/docs/indikatory_%2011.01.2019.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/302/2013
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/503/2013
https://drive.google.com/open?id=1zP6fnxELjQWI7Hr5pQZrkkgt1T8c8peu


Відповідно до ч. 2 ст. 73 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (у чинній тоді                
редакції) переведення судді на роботу на посаді судді до іншого суду здійснюється за             
результатами конкурсу на заміщення вакантної посади судді. Частина 1 ст. 71 того ж             
Закону встановлювала, що для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді           
Вища кваліфікаційна комісія суддів України розміщує відповідну інформацію на своєму          
офіційному веб-порталі та публікує оголошення у визначених нею друкованих засобах          
масової інформації не пізніше ніж за місяць до проведення конкурсу. 
 
Громадська рада доброчесності не виявила будь-яких оголошень про проведення конкурсу.          
Натомість у досьє судді міститься “Довідка про стан заміщення вакантних посад судді в             
господарському суді міста Києва та господарському суді Луганської області”, підписана          
працівником апарату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 30.07.2013, з якої          
випливає, що в Господарському суді м. Києва тоді була одна вакантна посаду судді, а              
довідка видана “для вирішення .питання про рекомендування судді господарського суду          
Луганської області Отрош Інни Михайлівни щодо переведення на посаду судді          
господарського суду м. Києва”. 
 
З цього можна зробити висновок, що суддя подала заяву про переведення без оголошення             
конкурсу, а Вища кваліфікаційна комісія суддів України дала рекомендацію І. Отрош на            
переведення без проведення визначеного законом конкурсу, у якому могли б взяти участь            
на конкурентних засадах інші особи. Це підтверджує і саме рішення Комісії від 30.07.2013,             
яке містить інформацію виключно про суддю без згадки про будь-яких інших учасників            
конкурсу, незважаючи на зазначення, що рішення про рекомендацію прийнято начебто          
“(з)а результатами проведення конкурсу на заміщення вакантної посади судді”.  
 
Відомо, що переведення суддів до столичних судів без проходження конкурсу невдовзі           
після призначення на посаду у віддалених судах було способом обходу конкурсної системи            
тими особами, які під час добору набрали надто мало балів, щоб виграти у конкурсі до               
столичного суду (див. наприклад, статтю К. Тарасової). Для такого переведення судді           
використовували свої зв’язки у судовій системі чи поза нею. 
  
Мати судді, Отрош Інна Олексіївна, протягом 21.09.2010 - 10.04.2014 була членкинею           
Вищої ради юстиції, а також очолювала тоді Печерський районний суд м. Києва. До того              
цей суд очолювала Фадєєва Ніна Миколаївна, яка брала участь в ухваленні рішень щодо             
судді як член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Цілком очевидно, що молода            
суддя без використання неформальних зв’язків не мала би жодних шансів отримати таке            
швидке переведення та ще й в обхід вимог закону.  
  
Крім того, з даних досудового розслідування випливає, що й посаду судді І.М. Отрош             
отримала без належних підстав - за відсутності необхідного стажу у галузі права, а також              
внаслідок коригування (збільшення) необхідного балу шляхом втручання в комп’ютерну         
систему. Докладно про це написано у розслідуванні проект PROSUD.INFO.  
 
2. Суддя або пов’язана з нею особа отримали майно, дохід або вигоду, легальність             
походження яких, на думку розсудливого спостерігача, викликає обґрунтовані        

https://drive.google.com/open?id=1zP6fnxELjQWI7Hr5pQZrkkgt1T8c8peu
http://www.ord-ua.com/2012/03/06/vkks-ukrayini-koruptsijni-perevedennya-suddiv/?lpage=1
http://www.vru.gov.ua/member/63
https://pc.ki.court.gov.ua/sud2606/pro_sud/history/
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48438183
http://blog.prosud.info/otrosh_inna_mihaylivna.html


сумніви (отримання у подарунок, отримання ліквідного майна від власника, щодо          
якого немає підтверджень легальності доходу для придбання такого майна тощо). 

(підпункт 4.10 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

Станом на 2018 рік у суддя є власницею трьох квартир у Києві, двох паркомісць, будинку               
та земельної ділянки.  
 

Вид об'єкта: Дата набуття 
права: 

Загальна 
площа:(м2) 

Вартість на дату: 

Квартира  04.09.2009  96,25  19 654 

Квартира  10.11.2009 146,70  2 266 000 

Квартира  28.02.2014 139,80  1 083 899 

Будинок 29.05.2008   456,50 940 000 

Земельна ділянка  23.11.2007 2411 280 000 

Машиномісце №6  18.08.2009 14,20  50 000 

Машиномісце №7  18.08.2009 14,20  50 000 

 
Також у власності судді перебуває Lexus RX 350, вартість якого на дату набуття             
(25.07.2012) складала 576 528 грн. Зазначене майно судді було отримане/придбане нею до            
квітня 2014 року і його сумарна вартість складає 5 246 427 гривень. 
 
З декларацій судді за 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 роки чітко видно, що основним               
доходом І.М. Отрош переважно була суддівська винагорода. До 21.06.2013 єдиним          
офіційним місцем її роботи, де вона могла отримувати офіційну заробітну плату, була            
посада помічника нотаріуса, яку вона займала з кінці 2010 року. Логічно припустити, що             
дозволити собі придбання подібного майна І.М. Отрош не могла, а майно, яке перебуває у              
її власності, ймовірно було придбане за близьких осіб, а саме - батьків судді, І.О. Отрош,               
колишньої голови Печерського районного суду м. Києва та членкині Вищої ради юстиції,            
працювала суддею з 2004 року, та М.І. Отрош, який працював завідувачем відділу            
договірно-правового управління Міністерства закордонних справ України, а також у         
Коропській районній державній нотаріальній конторі. 
 
Те, що матір та батько судді не мали джерел доходів, які дозволили б набути таке коштовне                
майно, викликає обґрунтовані сумніви легальності доходу для придбання такого майна. 
 
Крім цього, батько судді має чотири великі земельні ділянки у Чернігівській області з             
призначенням для ведення товарного сільського виробництва. Крім того, у 2014 році він            
приватизував квартиру на 98 кв. м. 
 

https://grd.gov.ua/data/files/docs/indikatory_%2011.01.2019.pdf
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_eb75a9b3-0760-460f-b8ec-2ed7b681f1d0
http://static.declarations.com.ua/declarations/chosen_ones/mega_batch/otrosh_inna_mykhailivna.pdf
https://public.nazk.gov.ua/declaration/1a77f7a2-7719-4f03-bdb7-e5469fce2774
https://public.nazk.gov.ua/declaration/085eb9d8-11e9-4ef2-846c-5468439502c7
https://public.nazk.gov.ua/declaration/47d98657-c394-420b-99b8-078a1e28f6c0
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_eb75a9b3-0760-460f-b8ec-2ed7b681f1d0
https://blog.prosud.info/otrosh_inna_mihaylivna.html


 
3. Суддя відмовилася пояснити, ухилилася від відповіді, щоб спростувати інформацію,          
яка стосується її, має значний суспільний інтерес та істотно впливає на авторитет            
правосуддя, вчинила інші дії, які негативно впливають на авторитет правосуддя та не            
доклала зусиль для усунення негативних наслідків цих дій. 
Суддя допускала порушення правил етики у професійній діяльності чи в особистому           
житті, наприклад, ображала інших осіб, порушувала права журналістів, допускала         
неетичне спілкування з ними.  

(підпункт 3.14 п. 3, підпункт 4.1 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів            
(кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики,         
затвердженим рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

Під час співбесіди І.М. Отрош, посилаючись на дані податкової, переконувала, що майно            
придбане у законний спосіб. А будь-які додаткові пояснення давати не захотіла, оскільки,            
на її погляд, предметом дослідження повинне бути майно і кошти, що набуті у період              
суддівства. 

 

Цікаво, що, коли пояснення від пані Інни намагались отримати журналісти програми “Наші            
гроші”, вона спершу просто намагалася уникнути спілкування, а потім запитала, чи           
журналістка не зверталася до психіатра, і відмовилася давати будь-які коментарі щодо           
походження свого майна.  

 

Додатково надаємо Вищій кваліфікації комісії України інформацію, яка може вплинути на           
оцінку судді за показниками доброчесності та професійної етики і потребує пояснення           
судді. 
 
Віце-президент Асоціації правників України Олексій Резніков у соцмережі написав, що є           
відомості, що мати судді Отрош після анексії Криму переїхала до Ялти і влаштувалася у              
нелегітимний суд. Суддя відвідувала Крим влітку 2014 року. Громадська рада доброчесності не            
змогла перевірити цю інформацію, а тому вона потребує пояснення судді. 
 
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до початку її             
співбесіди з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, оскільки суддя не надала           
контактних даних для комунікації.  
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності (підписано електронним цифровим підписом) 

https://grd.gov.ua/data/files/docs/indikatory_%2011.01.2019.pdf
https://youtu.be/9aAxjpH5qkQ?t=608
https://www.facebook.com/alex.reznikoff/posts/10203635037696227


 
ПРОТОКОЛ 

електронного голосування 
(є невід’ємною складовою висновку) 

  
03.07.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 15-ма голосами з 18 голосів           
членів Ради. 
 
У голосуванні взяли участь 15 членів: 

1. Валько Вадим 
2. Воробйов Євген 
3. Жернаков Михайло 
4. Куйбіда Роман 
5. Кулібаба Андрій 
6. Марчук Антон 
7. Маселко Роман  
8. Мєлких Едуард 
9. Моторевська Євгенія 
10. Савчук Андрій 
11. Середа Максим 
12. Соколенко Наталія 
13. Чижик Галина 
14. Шепель Тарас 
15. Яким’як Олег 

  
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 

 


