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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Одеського окружного адміністративного суду 

Глуханчука Олега Васильовича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Одеського окружного адміністративного       
суду Глуханчука Олега Васильовича (далі – суддя), щодо якого проводиться          
кваліфікаційне оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення,        
Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про           
невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики. 
  
1. Суддя або пов’язана з ним особа отримали майно, легальність походження           
якого, на думку розсудливого спостерігача, викликає обґрунтовані сумніви. Суддя         
безпідставно не задекларував своєчасно своє майно чи члена сім'ї, що є ліквідним            
активом. Суддя умисно або внаслідок вочевидь недбалого ставлення до         
виконання своїх обов’язків повідомив недостовірні (у тому числі неповні)         
відомості у декларації доброчесності. 
(підпункт 3.1, п. 3, підпункти 4.6 і 4.10 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності             
суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики,          
затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
1.1. У щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування, за 2017 рік суддя вперше задекларував у власності дружини           
житловий будинок загальною площею 420,06 кв.м як об’єкт незавершеного         
будівництва, що не введений в експлуатацію. Об’єкт зведено в селі Крижанівка           
Лиманського району Одеської області, що знаходиться на узбережжі Чорного моря          
поряд з Одесою, на земельній ділянці 0,09 га, яка задекларована як власність дружини,             
однак набута під час перебування у шлюбі із суддею. Суддя раніше декларував таку             
земельну ділянку, але не об’єкти нерухомості на ній. 

1 

https://grd.gov.ua/
https://public.nazk.gov.ua/declaration/e94cc0ab-e721-42b6-9803-8d4160246c3b


 
За даними органів досудового розслідування, оприлюдненими в судових рішеннях         
слідчого судді (номери в Єдиному державному реєстрі судових рішень 65363470,          
65721324), вартість об'єкта незавершеного будівництва у вигляді побудованого        
двоповерхового житлового будинку становить приблизно 7 млн. грн.  
 
Легальність походження коштів на придбання або зведення дороговартісного будинку,         
на думку розсудливого спостерігача, викликає обґрунтовані сумніви.  
 
Цей об’єкт не зазначений у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання           
функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 і 2016 роки, включаючи           
уточнену декларацію за 2016 рік, яка була подана 21.12.2018. Отже, якщо цей будинок             
був зведений до 2017 року, то суддя повідомляв завідомо недостовірні відомості про            
майновий стан своєї сім’ї, приховуючи дороговартісний об’єкт. Крім того, це          
знову-таки не знімає обгрунтованих сумнівів у можливості придбати (побудувати) цей          
об’єкт за легальні доходи.  
 
У поясненнях від 08.04.2019 суддя вказав, що земельна ділянка придбана дружиною           
07.08.2012, а про наявність незавершеного будівництва на земельній ділянці до 2017           
року ані він, ані його дружина не були обізнані, що підтверджується закриттям НАБУ             
кримінального провадження №52017000000000052 за ст. 366-1 КК України        
(Декларування недостовірної інформації) на підставі відсутності в діянні складу         
кримінального правопорушення. Крім того, “уповноваженими органами не виявлено        
фактів декларування недостовірної інформації”. 
 
У поясненнях судді від 08.06.2019, які він заборонив Громадській раді доброчесності           
оприлюднювати, суддя вказав, що зазначену земельну ділянку вони з дружиною          
жодного разу не відвідували як до, так і після 2017 року. Під час досудового              
розслідування слідчі органи отримували дозволи на тимчасовий доступ до відомостей          
щодо телекомунікаційних послуг за номерами судді та його телефонів за період з            
01.09.2014 по 14.08.2017; проводили обшуки, але в результаті кримінальне         
провадження було закрито. 
 
Суддя також надав копії дубліката договору про купівлю-продаж земельної ділянки від           
07.08.2012, копію договору від 10.01.2006 про будівництво жилого будинку в жилому           
мікрорайоні “Зелений мис” між будівельною компанією і третьою особою. Ім’я третьої           
особи відрізняється від імені особи, яка продала земельну ділянку дружині судді. За            
договором будинок мав бути зведений протягом 14 місяців після виконання проекту. 
 
Оцінюючи пояснення судді, Громадська рада доброчесності виходить з такого.         
Згідно з Принципами застосування критеріїв доброчесності та професійної етики та          
відповідних індикаторів, затвердженими рішенням Громадської ради доброчесності від        
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11.01.2019, якщо було встановлено обгрунтований сумнів у доброчесності, і особа чи           
інші джерела не спростували його, цього може бути достатньо для того, щоб            
Громадська рада доброчесності затвердила висновок або залишила його в силі. Це           
відрізняє підхід Громадської ради доброчесності від кримінального провадження, де         
запроваджено найвищий стандарт доказування вини особи - поза розумним сумнівом. 
 
Своїми поясненнями суддя жодним чином не розвіяв обгрунтований сумнів у          
легальності походження майна, яке суддя задекларував лише у 2018 році (декларація           
від 2017 року) після початку кримінального розслідування щодо обставин         
недекларування. 
 
Сторонньому спостерігачу тяжко повірити, що таку дорогу покупку можна було          
здійснити, навіть не оглянувши її на місці. Тим більше неможливо повірити в це,             
ознайомившись зі змістом договору купівлі-продажу земельної ділянки дружиною        
судді від 07.08.2012, у п. 7 якого чітко зазначено, що “(п)окупець оглянув земельну             
ділянку в натурі, ознайомився з її кількісними та якісними характеристиками”. Це           
спростовує пояснення судді, що вони з дружиною жодного разу не відвідували           
земельну ділянку як до, так і після 2017 року.  
 
Отже, вони не могли не знати про наявність будинку на земельній ділянці, яка             
належала дружині судді. Дії судді свідчать про намагання приховати свою обізнаність           
про цей будинок до початку кримінального провадження, свій фактичний, а, можливо,           
і юридичний зв’язок з цим будинком, а також виправдати недекларування цього майна.  
 
1.2. Суддя і в інших випадках вказував неповну інформацію в майнових деклараціях.            
Наприклад, Національне агентство з питань запобігання корупції за наслідками повної          
перевірки електронної декларації за 2016 рік встановило порушення суддею вимог п. 2            
і 3 ч. 1 ст. 46 Закону “Про запобігання корупції”: 

- недекларування права користування кімнатою в гуртожитку, власником якого є         
ТОВ "ЖИЛСЕРВІС ЛТД", що виникло у судді ще у 2013 році;  

- недекларування права власності на транспортний засіб - причіп UMS BOAT          
8912.6512, яке виникло у судді ще в 2007 році і припинилося у 2017 році. Суддя               
суддя задекларував лише у виправленій декларації за 2016 рік. 

 
Суддя задекларував ці об’єкти лише у виправленій декларації за 2016 рік, яка була             
подана 21.12.2018 після одержання висновків НАЗК.  
 
Також суддя жодного разу не декларував право дружини на користування квартирою її            
матері у м. Одесі, площею 75,3 кв.м, де було зареєстровано місце проживання, а також              
підприємницька діяльність дружини судді. 
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Суддя жодного разу не відобразив ці порушення у деклараціях доброчесності,          
натомість у п. 5 підтверджував, що подавав достовірні відомості у декларації особи,            
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 
 
У поясненнях судді від 08.06.2019, які він заборонив Громадській раді доброчесності           
оприлюднювати, суддя вказав, що рішенням НАЗК від 23.03.2018 встановлено         
порушення вимог п. 2 і 3 ч. 1 ст. 46 Закону “Про запобігання корупції”, проте               
правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП (подання завідомо недостовірних          
відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або          
місцевого самоврядування) та ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної         
інформації) не виявлено. 
 
Необхідність реєстрації місця проживання у гуртожитку обумовлена неможливістю        
зареєструватися у садовому будинку, де суддя фактично проживав зі своєю дружиною.  
 
Крім того, не існує окремої нерухомості, де дружина здійснює підприємницької          
діяльності, тому такий об’єкт нерухомості не декларувався.  
 
Суддя вважає, що у деклараціях доброчесності він вказував повні і достовірні           
відомості, оскільки декларація доброчесності є щорічною та подається за попередній          
звітний рік. Суддя отримав рішення НАЗК 26.10.2018. Подання виправленої         
електронної декларації за 2016 рік у 2018 році не могло вплинути на зміст декларацій              
доброчесності за 2016 і 2017 роки, поданих до 1 лютого 2017 і 2018 року відповідно. 
 
Оцінюючи пояснення судді, Громадська рада доброчесності виходить з такого.         
Факти недекларування права користування кімнатою в гуртожитку і недекларування         
права власності на транспортний засіб у 2016 році встановлені рішенням НАЗК.           
Аналогічне недекларування права користування кімнатою в гуртожитку суддя        
допустив і в електронній декларації за 2017 рік.  
 
За аналогією із висновками НАЗК щодо порушення вимог закону внаслідок          
недекларування права користування приміщенням за місцем реєстрації проживання        
самим суддею, стверджуємо, що є порушенням також недекларування права дружини          
судді щодо користування об’єктом нерухомості за місцем її реєстрації. Навіть більше у            
наданих суддею договорах купівлі-продажу нежитлових будівель площею 10 і 28,3          
кв.м, укладених у 2015 році дружиною судді, чітко вказано, що вона “зареєстрована та             
проживає” за адресою, яка відповідає адресі квартири, власницею якої є її мати. Цю ж              
адресу дружина судді вказувала у податковій звітності.  
 
26.10.2018 суддя отримав рішення НАЗК, з якого точно дізнався, що принаймні           
недекларування права користування кімнатою в гуртожитку є порушенням. 
 

4 

https://public.nazk.gov.ua/declaration/e94cc0ab-e721-42b6-9803-8d4160246c3b


22.01.2019 суддя через сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України подав          
декларацію доброчесності за 2018 рік, де в п. 5 підтвердив, що своєчасно подав             
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого         
самоврядування, в якій зазначив достовірні відомості. Останньою такою декларацією,         
яку він подав вчасно у 2018 році була декларація особи, уповноваженої на виконання             
функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (подана 15.03.2018). Тобто           
на момент подання декларації доброчесності за 2018 рік суддя достовірно знав, що            
подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого          
самоврядування, за 2017 рік з недостовірними відомостями. Отже, він вказав у           
декларації доброчесності завідомо неправдиві відомості. 
  
2. Легальні доходи, на думку розсудливого спостерігача, викликають сумніви         
щодо достатності для набуття такого майна, здійснення таких витрат, отримання          
благ. Суддя або пов’язана з ним особа отримали майно, легальність походження           
якого, на думку розсудливого спостерігача, викликає обґрунтовані сумніви. 
(підпункти 4.9, 4.10 пункту 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів         
(кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики,         
затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Суддя після здобуття вищої юридичної освіти з 1989 року обіймає посади в різних             
державних органах на рівні Одеської області (лише у 1994-1998 роках працював           
юристом в АТП “Фургон”).  
 
Задекларований рівень доходів, принаймні за 2012-2017 роки, викликає обгрунтований         
сумнів у можливості вести той спосіб життя, який веде суддя. Згідно з майновими             
деклараціями, сім’я судді станом на 2017 рік на праві власності володіла двома            
будинками на узбережжі моря будинок площею 231,5 кв.м, площа якого в подальшому            
була розширена до 374,2 кв.м, і площею 420,06 кв.м (на той час не введений в               
експлуатацію), двома нежитловими приміщеннями, трьома земельними ділянками,       
мала у власності або користувалася дорогими автомобілями AUDI Q7, VW Multivan,           
заощадила кошти, співмірні з річним доходом. Раніше (до 2014 року) сім’я судді мала             
також катер EAGLЕ 645L та автомобіль Toyota Land Cruiser 200.  
 
Згідно з даними досьє, за період з жовтня 2013 року по листопад 2018 року суддя разом                
з дружиною, часто й з дітьми, провів біля 200 днів за кордоном (в середньому 40 днів                
на рік). 
 
Старший син судді, віком 18 років, не маючи самостійних доходів, у 2012 році набув у               
власність дорогий позашляховик MERCEDES-BENZ GL 320 CDI 2007 року випуску.          
Вочевидь це не відбулося без участі судді, оскільки тоді цей син зазначався як член              
сім’ї судді у майновій декларації.  
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Усе це викликає обгрунтований сумнів у відповідності способу життя судді його           
легальним доходам. Конституція України (ст. 126) покладає на суддю обов’язок          
довести законність походження його майна. 
 
У поясненнях від 08.04.2019 суддя вказав, що роботу на приватному підприємстві           
«Фургон» поєднував з роботою далекобійника (посада на підприємстві не потребувала          
постійної присутності). Ураховуючи, що тоді це була досить прибуткова справа,          
здійснюючи три, а іноді й чотири закордонні рейси на місяць, у 1995 році він вже мав                
змогу та придбав вантажний автомобіль зі самоскидним фургоном 1984 р.в. У 1996            
році придбав вантажний автомобіль 1990 р.в., та ізотермічний фургон, 1985 р.в. Також            
у його власності перебувала вантажівка 1990 р.в., продана у 1997 році. Він сам             
безпосередньо здійснював міжнародні перевезення товарів, отримуючи чималий       
прибуток від цієї діяльності. Одночасно прибуток приносило використання для         
міжнародних перевезень належних йому вантажівок. Від продажу цих вантажних         
автомобілів за ринковими цінами він отримав чималу суму коштів, яка, разом із            
заробленими від діяльності з міжнародних перевезень коштів, стала його майновим          
фундаментом, основою майбутніх придбань нерухомості та транспортних засобів. 
 
Придбаний сином з допомогою судді у 2012 році позашляховик MERCEDES-BENZ GL           
320 CDI 2007 р.в. був в аварійному стані та придбавався за ціною значно нижчою від               
ринкової з метою подальшої реалізації після ремонту. 
 
Громадська рада доброчесності задала судді уточнювальні питання, серед яких: чи          
здійснювали Ви міжнародні перевезення легально? Чи реєстрували свою        
підприємницьку діяльність і чи отримували відповідну ліцензію на здійснення         
міжнародних перевезень вантажу? Чи декларували Ви дохід від такої діяльності і чи            
сплачували податки? Наведіть, будь ласка, розрахунок, який би довів відповідність          
легальних доходів витратам для набуття майна, отримання благ Вами і членами Вашої            
сім’ї. Надайте, будь ласка, підтвердження, що придбаний у 2012 році позашляховик           
MERCEDES-BENZ GL 320 CDI 2007 року випуску був в аварійному стані та            
придбавався за ціною значно нижчою від ринкової; за яку суму він був придбаний і чиї               
кошти та в якому розмірі було вкладено у ремонт? За яку суму автомобіль було              
відчужено? Які функції виконують нежитлові будівлі площею 10 і 28,3 кв.м, коли, з             
якою метою і за чий рахунок вони були зведені? На якій відстані знаходяться кожен з               
цих трьох об’єктів нерухомості (будинок і дві нежитлові будівлі) від берегової лінії?            
Надайте, будь ласка, документальні, фото і (або) відеопідтвердження Ваших         
відповідей. 
 
У поясненнях судді від 08.06.2019, які він заборонив Громадській раді доброчесності           
оприлюднювати, суддя повідомив, що під час перетину кордону проходив усі види           
контролю, а отже, здійснював свою діяльність легально, сплачував усі обов’язкові          
платежі. У податкових органах не збереглася інформація про сплату податків.  
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Водночас суддя не дав прямої відповіді на питання, чи реєстрував він свою            
підприємницьку діяльність і чи отримував відповідну ліцензію на здійснення         
міжнародних перевезень вантажу, яка була обов’язковою для такої діяльності. А отже,           
суддя не переконав, що у той період отримував легальний дохід, здійснюючи           
зареєстровану підприємницьку діяльність за наявності необхідної ліцензії.  
 
Суддя також надав Експертний висновок за результатами проведеної економічної         
експертизи з питання визначення розміру нарахованих (виплачених) фізичній особі,         
громадянину України Глуханчуку О.В. та членам його сім’ї доходів, витрат, за період з             
01.01.2006 по 30.06.2018, підготовлений аудиторською фірмою “Хорта”.  
 
Громадська рада доброчесності звернула увагу на застереження аудитора, що         
експертне дослідження здійснювалося виключно на підставі документів та відомостей,         
наданих самим О.В. Глуханчуком. Відповідно в експертному дослідженні жодним         
чином не відображено витрати на придбання у 2012 році позашляховика          
MERCEDES-BENZ GL 320 CDI, витрати на ремонт, облаштування і значне          
розширення площі (добудову) будинку, де проживає суддя, витрати на численні          
сімейні закордонні подорожі, які, зважаючи на їх тривалість та авіаперельоти, не могли            
бути дешевими, тощо.  
 
Суддя також пояснив, що відомості про вартість придбання і продажу позашляховика           
MERCEDES-BENZ GL 320 CDI не збереглися. Нежитлові будівлі площею 10 і 28,3            
кв.м, придбані у 2015 році, знаходяться через дорогу від будинку в іншу від берегової              
лінії сторону та використовуються у господарських цілях. Земельна ділянка під          
будинком не виділялася і не була приватизована. Між будинком і береговою лінією            
знаходиться яхт-клуб “Посейдон”. Пляж поблизу відсутній.  
 
На питання про відстань кожного з цих трьох об’єктів нерухомості (будинок і дві             
нежитлові будівлі) від берегової лінії суддя не відповів. Фото та (або)           
відеопідтвердження відповідей суддя не надав, посилаючись на те, що такі не           
виготовлялися. 
  
Оцінюючи ці пояснення, Громадська рада доброчесності вважає, що суддя не          
виконав обов’язок довести законність походження майна. Наданий експертний        
висновок не може вважатися достовірним доказом, який би усунув обгрунтований          
сумнів у відповідності способу життя судді його легальним доходам, оскільки          
відображає далеко не повну інформацію про суттєві видатки судді і членів його сім’ї.             
На деякі питання суддя не відповів або ухилився від прямої відповіді. Фото- чи             
відеопідтвердження не надав, хоча такі не складно було виготовити. 
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3. Суддя відмовився пояснити, ухилився від відповіді, щоб спростувати         
інформацію, яка стосується його, має значний суспільний інтерес та істотно          
впливає на авторитет правосуддя. 
(підпункт 3.14 пункту 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Походження майна та спосіб життя судді (див. п. 1 і 2 цього висновку) багаторазово              
були предметом журналістських розслідувань і звернень громадських організацій. Про         
це йдеться у численних публікаціях, зокрема:  
“От одесских судей требуют объяснить откуда у них дома, машины и яхты” від 24.07.2014 //               
http://verhovenstvo.com/view/7015;  
“Председатель Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук” від 22.10.2014 //          
http://verhovenstvo.com/view/7608;  
“Председатель Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук не хочет объяснять          
происхождение своего имущества” від 14.11.2014 //      
https://job-sbu.org/predsedatel-odesskogo-okruzhnogo-administrativnogo-suda-oleg-gluhanchuk-ne-hochet-obya
snyat-proishozhdenie-svoego-imushhestva-30516.html; 
“Обычная история: Одесский горсовет помог председателю суда приватизировать кусок побережья” від           
05.02.2015 // https://dumskaya.net/news/podporno-lotochnaya-shema-043227; 
“Програма Інсайдер телеканалу ICTV” від 23.04.2015 // https://ictv.ua/ua/videos/88103; 
“Скандальний одеський суддя, який потрапив у п’яне ДТП, проходить по ще одній резонансній справі” від               
06.04.2017 //  
http://nikorupciji.org/2017/04/06/skandalnyj-odeskyj-suddya-yakyj-potrapyv-u-pyane-dtp-prohodyt-po-sche-odnij-r
ezonansnij-spravi.  
“Хатинка з “шиком” чи топ-7 “замаскованих” статків можновладців (інфографіка)” від 13.10.2017 //            
http://corruptua.org/2017/10/hatinka-z-shikom-chi-top-7-zamaskovanih-statkiv-mozhnovladtsiv-infografika; 
“Глава Одесского окружного админсуда незаметно «узаконил» дом, фигурирующий в расследовании          
НАБУ” від 13.04.2018 //    
https://368.media/2018/04/13/glava-odesskogo-okruzhnogo-adminsuda-nezametno-uzakonil-dom-figuriruyushhij-
v-rassledovanii-nabu;  
“Рівняння з багатьма невідомими - звичайне життя незвичайного судді Глуханчука. СтопКорупції” від            
10.02.2019 // https://www.youtube.com/watch?v=6B4ZJsQLMMc.  
 
У публічному доступі відсутні пояснення судді щодо звинувачень у незаконному          
збагаченні та недекларуванні. Є лише копія листа за підписом О.В. Глуханчука як            
голови суду про те, що інформація щодо «майна, його вартості і відповідності доходам,             
отриманим із законних джерел, підготована та буде передана уповноваженим на її збір            
та перевірку органам, з дотриманням встановлених у законах правил і процедур». 
 
Таким чином, суддя не докладав належних зусиль, щоб спростувати інформацію, яка           
стосується його, має значний суспільний інтерес та істотно впливає на авторитет           
правосуддя. 
 
У поясненнях від 08.04.2019 суддя зазначив, що жодного разу не відмовлявся надати            
відповідь на офіційні письмові звернення ЗМІ або громадських організацій. У лютому           
2019 року він надав письмову відповідь на запит Інформаційного агентства «Стоп           
корупції ТВ». Проте 12.02.2019 в мережі інтернет було розповсюджено відео та           
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публікації під назвою «Рівняння з багатьма невідомими - звичайне життя незвичайного           
судді Глуханчука». При цьому, в сюжеті надана суддею інформація не          
використовувалась, натомість наведені припущення та оціночні судження авторів. У         
2019 році суддя подав письмове звернення до Інформаційного агентства «Стоп          
корупції ТВ» з поясненнями з приводу кожного епізоду сюжету, а також з проханням             
офіційно спростувати недостовірну інформацію. Відповіді на вказане звернення надано         
не було. 
 
У поясненнях судді від 08.06.2019, які він заборонив Громадській раді доброчесності           
оприлюднювати, суддя уточнив, що жодного разу не відмовлялися надати відповідь на           
офіційні письмові звернення ЗМІ або громадських організацій, але отримав лише два           
запити - від газети “Верховенство права” та Інформаційного агентства «Стоп корупції           
ТВ» у 2018 році. 
 
Оцінюючи пояснення судді, Громадська рада доброчесності зазначає, що вони не          
лише не спростовують, а й підтверджують висновок про те, що суддя відмовився            
пояснити, ухилився від відповіді, щоб спростувати інформацію, яка стосується його,          
має значний суспільний інтерес та істотно впливає на авторитет правосуддя. 
 
Фактично з 2014 до 2019 року суддя не реагував на негативні публікації щодо його              
майнового стану. Суддя визнав, що у 2014 році давав відповідь газеті “Верховенство            
права”, яку згодом було опубліковано. Суддя у відповідь на дуже конкретні запитання            
повідомив: “інформація щодо мого майна, його вартості і відповідності доходам,          
отриманим із законних джерел, підготована та буде передана уповноваженим на її збір            
та перевірку органам, з дотриманням встановлених у законах правил і процедур”. 
 
Суддя не відповів на питання Громадської ради доброчесності, чи може, на його думку,             
така відповідь вважатися вичерпною з огляду на зміст заданих запитань. 
 
4. Суддя допускав порушення правил етики у професійній діяльності чи в           
особистому житті, наприклад, допускав грубі порушення правил дорожнього        
руху, поширював завідомо неправдиву інформацію тощо. 
(підпункт 4.1 пункту 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
11.02.2017 у м. Одесі співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль «Тойота          
Тундра», з якого з місця водія вийшов О.В. Глуханчук. Суддя відмовився пройти тест             
на стан алкогольного сп’яніння. Під час спілкування суддя звертався до співробітника           
патрульної поліції на «ти», використовував фрази на зразок «Что ты хочешь?»,           
періодично вживав лайливі слова. Співробітники патрульної поліції запропонували        
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судді пройти медичне освідування на предмет алкогольного сп’яніння в медичному          
закладі, суддя погодився.  
 
Результати тесту на алкогольне сп’яніння («один і п’ять») засвідчили перебування          
судді у стані алкогольного сп’яніння. О.В. Глуханчук визнав факт вживання          
алкогольних напоїв. Пізніше він поводився агресивно (поліцейський був змушений         
висловити вимогу відійти від нього на безпечну відстань), допускав нецензурні та           
принизливі («нос вытри», «козел», «сморчок», «скотина», «сядь, сиди и дыши в две            
дырочки») висловлювання на адресу співробітника поліції. 
 
14.02.2017 на офіційному сайті Одеського окружного адміністративного суду було         
оприлюднено заяву прес-служби Одеського окружного адміністративного суду, у якій         
зокрема вказано: «Голова суду заявив, що інформація, зазначена у повідомленні на           
сайті «Українська правда» та в подальшому поширена низкою засобів масової          
інформації, не відповідає дійсності. У новині йдеться про те, що він керував            
транспортним засобом у нетверезому стані. Насправді суддя за кермом автомобіля не           
перебував, а знаходився на пасажирському сидінні».  
 
Оцінивши ці факти, 19.07.2017 Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя          
дійшла висновку, що поведінка судді О.В. Глуханчука не узгоджується з моральними           
та етичними нормами професійної діяльності судді і підриває авторитет правосуддя та           
суспільну довіру до суду. При цьому О.В. Глуханчук обіймає посаду голови суду, тому             
порушення ним правил суддівської етики завдає особливо великої шкоди авторитету          
правосуддя. 
 
28.12.2017 Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю О.В. Глуханчука від          
здійснення правосуддя на шість місяців з позбавленням права на отримання доплат до            
посадового окладу судді та направленням судді до Національної школи суддів України           
для проходження курсу підвищення кваліфікації та подальшим кваліфікаційним        
оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у        
відповідному суді. 
 
Громадська рада доброчесності підтримує висновки дисциплінарної палати, однак        
вважає, що залишення О.В. Глуханчука на посаді судді в такій ситуації також завдає             
шкоди авторитету правосуддя.  
 
Поведінка О.В. Глуханчука потребувала більшого осуду, зокрема й з огляду на те, що             
за два роки до інциденту протягом 09.02-10.03.2015 суддя пройшов курс дистанційного           
навчання “Суддівська етика”, про що він отримав сертифікат Національної школи          
суддів (є в суддівському досьє). Однак цей курс виявився марним для його подальшої             
поведінки - як під час інциденту з поліцією, так і після нього (використання статусу              
голови суду і веб-сайту суду для виплутування з ситуації, уникнення особистої участі у             
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засіданнях дисциплінарного органу, нездатність покинути посаду голови суду і судді з           
власної волі тощо). Очевидно, що суддя не усвідомлює свою відповідальність не лише            
за свою репутацію, а й за авторитет правосуддя загалом. 
 
У поясненнях від 08.04.2019 суддя уточнив: “Факт допущення неетичної поведінки не           
заперечую. За вказаний дисциплінарний проступок я поніс відповідальність, зробив         
висновки, тому вчусь на своїх помилках та прикладаю максимум зусиль аби будувати            
свою поведінку у відповідності до принципів і стандартів суддівської етики”. 
 
У поясненнях судді від 08.06.2019, які він заборонив Громадській раді доброчесності           
оприлюднювати, суддя відповів “Ні” на окремі запитання: 

- чи перебував він за кермом транспортного засобу у стані сп’яніння; 
- чи вважає він, що дії працівників поліції провокацією відносно нього, якщо так,            

то хто міг би бути замовником цієї провокації і які цілі переслідував? 
 
З відповіді не зрозуміло, чи “ні” є відповіддю на обидва запитання, чи лише на останнє. 
 
Тому так досі й не зрозумілою залишається позиція судді, чи перебував він за кермом              
транспортного стану у стані сп’яніння. 
 
Суддя надав індивідуальну навчальну програму для підвищення кваліфікації суддів, які          
тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя, а також звіт ректора Національної          
школи суддів України від 01.06.2018 про виконання індивідуальної навчальної         
програми.  
 
Оцінюючи надані пояснення судді, Громадська рада доброчесності не вважає         
необхідним змінити висновок у цій частині. Зокрема, поведінка судді у період           
відсторонення і навчання в Національній школі суддів України свідчить про          
неусвідомлення суддею серйозності цього виду дисциплінарного стягнення. Згідно з         
даними суддівського досьє, суддя із дружиною у цей період на два тижні вилітав у              
Дубаї. Згідно з індивідуальною програмою, суддя в цей час мав проходити           
дистанційний курс у м. Києві. Проходження цього курсу було зміщено на наступний            
місяць.  
 
5. Суддя вчинив інші дії, які негативно впливають на авторитет правосуддя.  
(підпункт 3.14 пункту 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
5.1. 28.12.2017 Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю О.В. Глуханчука          
від здійснення правосуддя на шість місяців. Однак після закінчення піврічного строку           
відсторонення і до 07.05.2019 року суддя не брав участі у розгляді судових справ.  
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Тобто уже більш як півроку суддя не здійснював правосуддя. Це підтверджується           
відсутністю у Єдиному державному реєстрі судових рішень будь-яких рішень,         
ухвалених ним як суддею у цей період. У звітах про автоматизований розподіл справ,             
які надходять до суду, досі зазначається: “Виключено: Глуханчук О. В.; Табель:           
Відсторонення від здійснення правосуддя”. 
 
Іншими словами, суддя самоусунувся від виконання своєї основної функції на більш           
ніж 10 місяців, отримуючи при цьому суддівську винагороду. Він, зловживаючи          
статусом голови суду, самовільно відсторонився від здійснення правосуддя,        
продовживши собі термін відсторонення усупереч тому строку, який на підставі закону           
визначила Вища рада правосуддя. Така поведінка призвела до збільшення         
навантаження на колег та нецільове витрачання коштів платників податків.  
 
Вказані дії завдали значної шкоди авторитету судової влади, оскільки створили          
враження, що представники судової влади паразитують на Українському народові, а          
інститут дисциплінарної відповідальності використовується для вакацій. 
 
У поясненнях від 08.04.2019 суддя зазначив, що відповідно до рішення Вищої ради            
правосуддя від 28.12.2017 шестимісячний термін відсторонення від здійснення        
правосуддя закінчився 28.06.2018. Проте, у зв’язку із тим, що кваліфікаційне          
оцінювання для підтвердження здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді         
станом на 28.06.2018 не було призначено, а також враховуючи лист заступника голови            
Вищої ради правосуддя Беляневича В.Е. від 14.05.2018 №15930/0/9-18, відповідно до          
якого суддя не може здійснювати правосуддя до проходження кваліфікаційного         
оцінювання, після завершення шестимісячного терміну відсторонення суддя не        
приступив до здійснення правосуддя в Одеському окружному адміністративному суді.         
З 28.12.2017 суддя не отримував доплат до посадового окладу судді. 
 
Крім того, 19.03.2019 суддя звернувся до голови Вищої ради правосуддя з проханням            
надати роз’яснення стосовного того, чи може він, відповідно до рішення ВРП від            
28.12.2017, приступити до здійснення правосуддя до завершення процедури        
проходження кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності здійснювати       
правосуддя у відповідному суді. 
 
Також суддя надав копію листа заступника голови Вищої ради правосуддя Беляневича           
В.Е. від 14.05.2018 №15930/0/9-18, нижня частина першої сторінки якого затемнена,          
друга сторінка якого закладена білим аркушем,  що унеможливлює їх прочитання. 
 
У поясненнях судді від 08.06.2019, які він заборонив Громадській раді доброчесності           
оприлюднювати, суддя додатково повідомив про листування з головою Вищої ради          
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правосуддя, ректором Національної школи суддів України, які не дали судді          
результату і визначеності у цьому питанні. 
 
Лише 19.04.2019 Рада суддів України прийняла рішення про те, що судді мають право             
здійснювати правосуддя після закінчення строку відсторонення. Після цього суддя         
повернувся до здійснення правосуддя. 
 
Оцінюючи пояснення судді, Громадська рада доброчесності зазначає, що вони не          
не спростовують висновку безпідставне самоусунення судді від здійснення        
правосуддя. Суддя не відповів, на які саме положення закону він спирався для того,             
щоб не здійснювати правосуддя після 28.06.2018. Також не відповів, на які положення            
закону він спиралися, коли почав здійснювати правосуддя 07.05.2019. Насправді         
законодавче регулювання цього питання у період між 28.06.2018 і 07.05.2019 не           
змінилося і жодне положення закону не створювало перешкоди для здійснення          
правосуддя поза межами періоду відсторонення. 
 
Звертаючись із запитами до суб’єктів, до чиїх повноважень не віднесено тлумачення           
закону, за вирішенням очевидного питання, яке навіть не потребує тлумачення закону,           
суддя самовільно продовжував собі період самоусунення від здійснення повноважень.         
Більше того, звернення за вказівками до різних органів замість виконувати чіткі           
приписи закону створює враження, що суддя не є незалежним у своїй діяльності. 
 
5.2. Суддя є незмінним головою Одеського окружного адміністративного суду з          
17.05.2007, тобто протягом 12 років. Відповідно ж до принципу, втіленого у           
законодавстві з 2010 року, зайняття посади голови суду повинно обмежуватися двома           
строками поспіль. Після 2014 року реалізація цього принципу і скорочення строку           
призначення (обрання) голови суду стала однією з необхідних умов відновлення довіри           
до судової влади. На наше переконання, перебування судді на посаді голови суду п’ять             
разів поспіль є порушенням правила про обрання на адміністративну посаду «не           
більше двох строків поспіль» (ст. 20 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”),             
яке слід розуміти так, що суддя не може обіймати одну й ту саму адміністративну              
посаду в суді більше як два строки послідовно один за одним, незалежно від того, коли               
і за яким законом його було обрано (призначено) на цю посаду.  
 
У поясненнях від 08.04.2019 суддя вказав, що його перебування на посаді голови суду             
відповідає закону, оскільки відповідно до рішення Ради суддів України від 02.04.2015,           
особи, які були призначені на адміністративні посади відповідно до законодавства, що           
діяло раніше, є такими що можуть бути обраними на адміністративну посаду в суді і              
обіймати її два строки поспіль. Крім того, тривале перебування на адміністративній           
посаді голови суду відповідає волевиявленню колективу суддів Одеського окружного         
адміністративного суду. 
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У поясненнях судді від 08.06.2019, які він заборонив Громадській раді доброчесності           
оприлюднювати, суддя додатково повідомив, що як голова суду вже більше десяти           
років особисто займається питаннями будівництва, ремонту, реконструкції приміщення        
суду, ще є нереалізовані плани. 
 
Оцінюючи пояснення судді, Громадська рада доброчесності зазначає, що їй відоме          
тлумачення цього правила Радою суддів України, однак Рада вважає його          
маніпулятивним та таким, що не відображає суті і духу обмеження для голови суду             
обиратися на цьопосаду більш як двічі поспіль.  
 
Використання саме такого тлумачення для збереження посади голови суду при          
величезному суспільному запиті на оновлення судової влади негативно впливає на          
довіру суспільства до судової влади, підриває авторитет правосуддя і може свідчити,           
що суддя не докладає жодних зусиль до того, щоб на думку розсудливої,            
законослухняної та поінформованої людини його поведінка була бездоганною (ст. 3          
Кодексу суддівської етики). 
 
Громадська рада доброчесності не вважає за можливе відхилитися від позиції Вищої           
кваліфікаційної комісії суддів, висловленої у рішенні від 11.02.2019 № 189/вс-19 щодо           
кандидата на посаду судді Верховного Суду  Шаповала М.М.: 
 
“Комісія критично оцінює пояснення кандидата, оскільки норми законодавства, що         
регулювали та регулюють порядок обрання суддів на адміністративні посади та          
звільнення з цих посад, встановлюють що суддя не може займати більше як два             
строки поспіль одну адміністративну посаду у відповідному суді. 

Кодекс суддівської етики зобов'язує суддю, який перебуває на адміністративній посаді          
в суді утримуватись від поведінки, дій або висловлювань, які можуть призвести до            
сумнівів у єдиному статусі суддів і в те, що професійні судді здійснюють колективне             
вирішення питань організації роботи суду (ст. 13 Кодексу суддівської етики). 

Аналіз наведених норм свідчить, що обмеження права перебування на одній          
адміністративній посаді більш ніж два строки поспіль направлено на забезпечення          
єдиного статусу судді та усунення навіть теоретичної можливості зловживань з          
боку суддів, які займають адміністративні посади. 

У свою чергу, особа у статусі судді зобов'язана дотримуватись правил суддівської           
етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у           
будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення          
впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів”. 

На жаль, поведінка, яку демонструє суддя, формує переконаність громадян у          
несправедливості системи правосуддя.  
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На підставі викладених фактів Громадська рада доброчесності зробила оцінку про          
невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
Громадська рада доброчесності не додає пояснення судді О.В. Глуханчука і надані ним            
документи до цього висновку, знаючи, що суддя адресував їх також Вищій           
кваліфікаційній комісії суддів України. 
 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою висновку) 
 

10.06.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок у новій редакції 14-ма          
голосами з 19 голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 14 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) Остапенко Дмитро 
11) Стригун Дмитро 
12) Соколенко Наталія 
13) Чижик Галина 
14) Яким'як Олег 

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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