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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді  

Господарського суду Івано-Франківської області Грици Юрія Івановича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Господарського суду Івано-Франківської 

області Грицу Юрія Івановича 
 (далі – Кандидат), Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для 
висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. 
  
1. Суддя допускав порушення правил етики у професійній діяльності чи в особистому 
житті, наприклад, допускав грубі порушення правил дорожнього руху. 
(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) 
 
Суддя обвинувачується в тому, що 9 серпня 2011 року близько 23 год. він, перебуваючи 
в стані алкогольного сп'яніння, керуючи автомобілем марки ГАЗ-31105 рухався по вул. 
Чорновола у м. Івано-Франківську у напрямку кільцевої розв'язки вулиць Чорновола, 
Довженка, Петлюри. В цей час на смузі його руху працівниками КП «Івано-
Франківськводоекотехпром» проводились ремонтні роботи в мережах водопостачання та 
водовідведення, у зв'язку з чим рух транспортних засобів був обмежений та регульований 
дорожніми знаками 1.37 «Дорожні роботи» і 4.8 «Об'їзд перешкоди з лівого боку». При 
наближенні до ділянки дороги, де проводились дорожні роботи, суддя не врахував 
дорожню обстановку, у зв'язку з чим не міг її реально оцінювати, стежити за нею та 
відповідно реагувати на її змі ну, не обрав безпечної швидкості руху транспортного засобу, 
вчинив наїзд на пішоходів - працівників КП «Івано-Франківськводоекотехпром». Тоді 
загинув 60-річний Євген Черепаха, а 41-річний Степан Щур із тяжкими травмами три з половиною 
місяці не вставав з ліжка та отримав інвалідність. Пізніше експертиза встановила, що суддя  був за кермом 
п’яний,  і обвинувачений суддя  визнав це під час судових слухань. 

Суддю судять з 8 грудня 2011 року. Спочатку справу слухали в Бучацькому районному суді 
Тернопільської області, а 25.07.2013р. кримінальну справу було прийнято до провадження 
Чортківським районним судом.  3.09.2018р. судом призначено по справі комплексну 
судову автотехнічну, транспортно-трасологічну, дорожньо-технічну, судово-медичну 
експертизи, проведення якиї доручено експертам Харківського НДІСЕ, і це остання 
процесуальна дія на сьогодні.  

Не зважаючи на великий суспільний резонанс, весь цей час суддя продовжує працювати в 
Господарському суді Івано-Франківської області.  
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Як зазначають ЗМІ посилаючись на свідків події, суддя на момент скоєння ДТП, коли 
відкрились двері, вивалювався з салону автомобіля! Також «За останніми показами 
Харківських експертиз було доведено вину обвинуваченого. Адже в такому стані 
алкогольного сп’яніння, а це - 2,54 проміле, жодної огорожі чи попереджувального знаку 
він міг і не побачити.» 
 
2. Суддя вчинив корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення. 
 (підпункт 4.2. п.4. Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду 
судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим рішенням 
Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
 Відповідно до інформації, що міститься у  постанові Івано-Франківського міського суду 
від 30.07.2018р. в адміністративній  справі, яка надійшла від Управління захисту економіки 
в Івано-Франківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції 
України про притягнення до адміністративної відповідальності судді за несвоєчасне  
повідомлення НАЗК про суттєві зміни в майновому стані. 

01.02.2017 року суддя зареєстрував транспортний засіб марки "SKODA",  вартість якого 
становить 187 437,35 гривень. Вказаний автомобіль був придбаний 17.01.2017 року згідно 
договору купівлі-продажу вживаного транспортного засобу. за ціною 6400 Євро. 
Відповідно до інформації отриманої з Івано-Франківської митниці автомобіль марки 
"SKODA", в'їхав на територію України 19.01.2017 року під керуванням судді через пункт 
пропуску "Шегині-Медика". 

Опрацюванням відомостей з Єдиного державного Реєстру декларацій осіб уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування встановлено, що суддя 
станом на 27.01.2017 року не повідом НАЗК про суттєві зміни в майновому стані, а саме 
про факт придбання транспортного засобу марки "SKODA, вартість якого становить 187 
437,35 гривень, зробив це несвоєчасно 08.02.2017 року о 14-31 год. 

Таким чином, враховуючи, що вартість придбаного транспортного засобу марки 
"SKODA", перевищує поріг у 50 прожиткових мінімумів доходів громадян встановлених 
на 1 січня 2017 року (80000 гривень) та в порушенням ч.2 ст. 52 Закону України «Про 
запобігання корупції»  суддя не своєчасно повідомив НАЗК про суттєві зміни в майновому 
стані, чим вчинив правопорушення, пов'язане з корупцією, відповідальність за яке 
передбачена частиною 2 ст. 172-6 КУпАП, а саме несвоєчасне повідомлення НАЗК про 
суттєві зміни в майновому стані. 

 30.07.2018р. провадження по справі закрито за нереабілітуючими ознаками у зв’язку із 
закінченням строків накладення адміністративних стягнень. 
  
 
  

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

(є невід’ємною складовою висновку) 
 
06.05.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 13-ма голосами з 19 голосів 
членів Ради.  
 
 
У голосуванні взяли участь 13 членів: 

1. Валько Вадим 
2. Куйбіда Роман 
3. Кулібаба Андрій 
4. Марчук Антон 
5. Маселко Роман 
6. Моторевська Євгенія 
7. Остапенко Дмитро 
8. Савчук Андрій 
9. Смалюк Роман 
10. Стригун Дмитро 
11. Соколенко Наталія 
12. Шепель Тарас 
13. Яким'як Олег 

 
 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 

 


