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Висновок 
про невідповідність  судді Комінтернівського районного суду Одеської області 

Аблової Юлії Юріївни  
критеріям доброчесності та професійної етики 

 
 
Проаналізувавши інформацію про суддю Комінтернівського районного суду Одеської        
області Аблову Юлію Юріївну (далі – суддя), Громадська рада доброчесності виявила           
дані, які дають підстави для висновку, про невідповідність судді критеріям          
доброчесності та професійної етики. 
 
1. Суддя умисно або внаслідок вочевидь недбалого ставлення до виконання своїх           
обов’язків повідомила недостовірні (у тому числі неповні) відомості у декларації          
родинних зв’язків.  

(підпункт 3.2 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019).  

 
Відповідно до відомостей із суддівського досьє (с. 90), у квітні 2018 року до Вищої              
кваліфікаційної комісії суддів України надійшло повідомлення ГО “Всеукраїнське        
об’єднання “Автомайдан” щодо недостовірності відомостей, вказаних суддею       
Абловою Ю.Ю. у декларації родинних зв’язків. 
 
У декларації родинних зв’язків за 2012-2016 роки, поданій 30.01.2017, у розділі ІІ            
суддя вказала Аблова Євгенія Валерійовича, суддю і заступника голови Окружного          
адміністративного суду м. Києва, своїм колишнім чоловіком. У розділі ІІІ вказала, що з             
Абловим Є.В. спільно не проживає, спільним побутом не пов’язана, відсутні взаємні           
права та обов’язки.  
 
20.02.2017, через 20 днів після закінчення терміну, визначеного законом для          
виправлення відомостей у поданій раніше декларації, суддя подала уточнену         
декларацію родинних зв’язків за 2012-2016 роки, де у розділі ІІ вказала Аблова Євгенія             
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Валерійовича, суддю і заступника голови Окружного адміністративного суду м. Києва,          
своїм чоловіком. У розділі ІІІ зазначила, що з Абловим Є.В. проживає спільно,            
пов’язані спільним побутом, існують взаємні права та обов’язки. У місці для           
додаткової інформації зазначено, що шлюб з Абловим Є.В. розірвано 05.04.2014, але з            
січня 2016 року, відповідно до ст.ст. 3, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74 Сімейного                 
кодексу України, він є членом її сім’ї (чоловіком), вони пов’язані спільним побутом,            
мають взаємні права та обов’язки і використовують майно та грошові кошти на праві             
спільної сумісної власності, виховують їхніх малолітніх та неповнолітніх дітей. 
 
Згідно з реєстром декларацій родинних зв’язків, чоловік судді Аблов Євгеній          
Валерійович подавав аналогічно заповнені декларації за 2012-2016 роки. 26.01.2017 він          
подав декларацію, в якій вказав Аблову Ю.Ю. як колишню дружину, з якою вони             
спільно не проживають, спільним побутом не пов’язані, у них відсутні взаємні права            
та обов’язки. 20.02.2017, через 20 днів після закінчення терміну, визначеного законом           
для виправлення відомостей у поданій раніше декларації, він подав уточнену          
декларацію, в якій вказав Аблову Ю.Ю. як дружину, з якою вони спільно проживають,             
пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. 
 
2. Суддя не пояснила переконливо джерела походження ліквідного майна, витрат,          
отриманих благ (його, членів сім’ї чи близьких осіб) і/або легальні доходи, на            
думку розсудливого спостерігача, викликають сумніви щодо достатності для        
набуття такого майна, здійснення таких витрат, отримання благ.  

(підпункт 3.2 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019).  

 
2.1. Згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування, за 2015 рік, 27.04.2012 суддя набула право власності на           
автомобіль PORSCHE PANAMERA 4, 2012 року випуску, вартістю 906 608 грн.           
Враховуючи, що згідно з даними суддівського досьє, Аблова Ю.Ю. з 1998 по 2016 рік              
пропрацювала в прокуратурі, після чого стала суддею, а її чоловік (особа, з яким вони              
спільно проживали) Аблов Є.В., згідно з даними його суддівського досьє, з 1996 по             
2007 рік пропрацював в прокуратурі, після чого, починаючи з 2007 року, працює            
суддею, родина судді все життя перебувала на державній службі та не мала власних             
коштів на придбання спортивного автомобіля такої вартості. Згідно з майновою          
декларацією чоловіка судді Аблова Є.В. за 2012 рік, в рік придбання автомобіля його             
дружина отримала подарунок (приз або виграш) в грошовій формі в розмірі 906 608             
грн, тобто вочевидь на покупку спортивної машини. Власні доходи Аблової Ю.Ю. в            
2012 році складали 11 613 грн заробітної плати та 10 800 грн матеріальної допомоги.  
 
Дарувальник грошових коштів, сума яких в 40 разів перевищує річний дохід           
майбутньої судді, невідомий. 

https://drive.google.com/open?id=0B0qFsx0W2AiLdWdKMlRhZm1DM1k
https://drive.google.com/open?id=0B0qFsx0W2AiLVHRvLXZtUHk3VjA
https://public.nazk.gov.ua/declaration/875394d2-a9ef-4d64-b62b-8a5cdb8070b3
https://drive.google.com/open?id=1vTqWNbtD_hkizCsFioaep7tXJ_IKGCaP
https://drive.google.com/open?id=1On_QhK1QHwLWZn1e9RfWg4dncQLFoUzC
https://drive.google.com/open?id=1S__JUVErh2N5TB_aDMMIUoaIBid016Kc


 
2.2. Згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування, за 2016 рік, у 2016 році суддя Аблова Ю.Ю. отримала            
подарунок у грошовій формі від своєї матері Воробйової Світлани Миколаївни, в           
розмірі 1 500 000 грн. Згідно даними суддівського досьє (стор. 18), в анкеті, заповненій              
у 2018 році, суддя вказує свою матір Воробйову С.М. як пенсіонерку та суб’єкта             
підприємницької діяльності. Проте, згідно з витягом з ЄДР, мати судді займалася           
підприємницькою діяльністю лише з 05.04.2017 по 21.11.2017. Крім цього, згідно з           
досьє, мати від підприємницької діяльності отримала 850 тис. грн за 2017 рік.  
 
2.3. Згідно даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування, за 2016 рік, у 2016 році суддя Аблова Ю.Ю. також            
отримала подарунок у грошовій формі від матері свого чоловіка - Аблової Валентини            
Павлівни, в розмірі 1 500 000 грн. Згідно даними суддівського досьє (стор. 19), в анкеті,               
заповненій у 2018 році, суддя вказує Аблову В.П. як пенсіонерку та суб’єкта            
підприємницької діяльності. Згідно з витягами з ЄДР, Аблова В.П. займалася          
підприємницькою діяльністю спочатку 07.10.1999 - 15.01.2015, а потім 19.04.2017 -          
21.11.2017. Згідно з наявною інформацією з досьє судді вона декларувала незначні           
доходи від підприємницької діяльності - 117 000 грн у 2013 році, 80 850 грн у 2014                
році та 400 тис. грн у 2017 році, також наявна інформація про продаж майна за 1                
млн грн, проте розмір грошового подарунка судді (півтора мільйони гривень)          
викликає сумніви. 
 
2.4. Згідно з даними майнових декларацій чоловіка судді Аблова Є.В. за 2012, 2013,             
2014 роки та декларації судді за 2015 рік, сім’я судді протягом цього періоду             
користувалася квартирою площею 144,4 кв. м, яка перебувала у спільній сумісній           
власності матері судді Воробйової Світлани Миколаївни та матері чоловіка судді          
Аблової Валентини Павлівни та за останньою оцінкою мала вартість 2 700 000 грн.             
Згідно з даними майнової декларації за 2016 рік, 03.10.2016 квартиру було придбано на             
ім’я малолітнього сина судді Аблова Матвія Євгенійовича, за ціною 2 700 000 грн. При              
цьому, згідно з даними декларації, в цьому ж році суддя отримала від матері             
Воробйової С.М. та свекрухи Аблової В.П. грошові подарунки розміром 1 500 000 грн             
від кожної, в сумі 3 000 000 грн. Ситуація, коли власники квартири дарують судді              
кошти для того, щоб вона придбала в них цю квартиру, викликає підозру, чи             
вказана квартира дійсно належала матері та свекрусі судді, а не була фіктивно            
оформлена на них, фактично будучи власністю родини судді Аблової Ю.Ю. та її            
чоловіка Аблова Є.В.  
 
2.5 Згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування, за 2015 рік, 27.04.2012 Аблова Ю.Ю. набула права          
власності на автомобіль PORSCHE PANAMERA, 2012 року випуску, вартістю 906 608           
грн. Згідно з декларацією судді за 2016 рік, у 2016 році вона продала автомобіль,              
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отримавши дохід від відчуження рухомого майна в розмірі 2 000 000 грн від особи на               
ім’я Попова Аліна Олександрівна. Оскільки повідомлення про суттєві зміни у          
майновому стані було подано 05.01.2017, відчуження відбулося наприкінці грудня 2016          
року. Але, згідно з досьє, вже через півроку, 09.06.2017 21-річний син судді Аблов Іван              
Євгенійович набув права власності на такий самий автомобіль PORSCHE PANAMERA,          
2012 року випуску. До 2014 року він був студентом, з 2014 року отримував невелику              
заробітну плату, а в квітні 2017 року, всього за 2 місяці до придбання автомобіля,              
зареєстрував ФОП і почав займатися підприємницькою діяльністю, а за весь 2017 рік            
задекларував 300 000 грн доходу. Отже, він не мав достатньо коштів для придбання             
спортивного автомобіля вартістю два мільйони гривень. 
 
2.6. Згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування, за 2017 рік, 11.11.2017 вона та її чоловік Аблов Є.В.            
отримали у безоплатне користування автомобіль марки Toyota Land Cruiser 200, 2017           
року випуску, вартістю 1 800 000 грн, який перебуває у власності їхнього сина Аблова              
Івана Євгенійовича. Згідно з даними майнових декларацій судді за попередні 2015,           
2016 роки, до 2017 року він проживав з матір’ю та батьком. Згідно з досьє судді, до                
2014 року включно він був студентом Одеської юридичної академії та отримував           
стипендію. З 2014 року він почав працювати, отримуючи невелику заробітну плату - 1             
500 грн у 2014 році, 9 712 грн у 2015 році, 12 644 грн у 2016 році, 47 260 грн - у 2017                       
році. Згідно з витягами з ЄДР, у 2017 році він двічі відкривав ФОП 12.04.2017-              
01.11.2017 за кодом КВЕД 50.10 Пасажирський морський транспорт; з 19.12.2017 - за            
кодом КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.         
Згідно з досьє судді, за 2017 рік Аблов І.Є. задекларував дохід в розмірі 300 000 грн.                
Перелічених доходів явно недостатньо для придбання автомобіля вартістю 1 800 000           
грн, тому автомобіль марки Toyota Land Cruiser 200, випуску 2017 року, який Аблов             
І.Є. передав у користування матері, судді Абловій Ю.Ю., слід вважати майном,           
легальність походження якого, на думку розсудливого спостерігача, викликає        
обґрунтовані сумніви. 
 
2.7 Згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування, за 2015 рік, 25.12.2014 року син судді Аблов Іван           
Євгенійович, набув права власності на водний засіб - крейсерський надувний човен           
підвищеної комфортності BRIG Eagle 645 L, випуску 2007 року, вартістю 299542 грн.            
Так, в 2013 році доходи сім’ї судді складали: 119242 грн - заробітна плата чоловіка              
Аблова Є.В., 3350 грн - стипендія сина Аблова І.Є., відомостей щодо заробітної плати             
Аблової Ю.Ю. в прокуратурі за 2013 рік немає. В 2014 році доходи сім’ї судді склали:               
231675 грн - заробітна плата чоловіка Аблова Є.В., 5 313 грн - стипендія та заробітна               
плата сина Аблова І.Є., відомостей щодо заробітної плати Аблової Ю.Ю. в           
прокуратурі за 2014 рік немає. Враховуючи відомості з досьє судді, є очевидним, що             
рівень легальних доходів сім’ї Аблових є недостатнім для придбання згаданого вище           
майна. 
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На запит Громадської ради доброчесності суддя не надала пояснень. 
  
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
  

 



Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою рішення) 
 

16.09.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 13-ма голосами з 17          
голосів членів Ради. Маселко Роман заявив самовідвід. 
 
У голосуванні взяли участь 13 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Куйбіда Роман 
4) Кулібаба Андрій 
5) Марчук Антон 
6) Мєлких Едуард 
7) Моторевська Євгенія 
8) Середа Максим 
9) Сухоставець Роман 
10) Стригун Дмитро 
11) Чижик Галина 
12) Шепель Тарас 
13) Яким’як Олег 

 
 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 
 
 


