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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді  

Оболонського районного суду м. Києва  
Васалатія Костянтина Анатолійовича 

критеріям доброчесності та професійної етики 
 

Проаналізувавши інформацію про суддю Оболонського районного суду м. Києва         
Васалатія Костянтина Анатолійовича (далі – суддя), Громадська рада доброчесності         
виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям           
доброчесності та професійної етики. 
 
1. Суддя допускав порушення правил етики у професійній діяльності чи в           
особистому житті, наприклад, ображав учасників процесу, інших осіб чи         
здійснював невиправданий тиск на них, порушував права журналістів, допускав         
неетичне спілкування з ними. 
(підпункт 4.1 пункту 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Суддя неодноразово допускав поведінку, яка свідчить про нехтування ним етичних          
норм під час здійснення правосуддя. Зокрема: 
 
1.1. Рішенням Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (далі - ВРП) від            
29.11.2017 № 3725/3дп/15-17 суддя Васалатій К.А. притягнутий до дисциплінарної         
відповідальності. Третя дисциплінарна палата ВРП встановила, що, проводячи судове         
засідання, суддя порушив обов’язок поважати честь і гідність усіх учасників          
цивільного процесу і здійснювати правосуддя на засадах їх рівності перед законом і            
судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,           
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання,         
мовних та інших ознак, а також утримуватися від висловлювань, які можуть завдати            
шкоди авторитету судді та судової влади. 
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Це проявилося, зокрема, у такому: 

- cуддя неодноразово у принизливій формі висловлювався щодо рівня         
кваліфікації представника третьої особі у цивільній справі; 
- cуддя допускав неетичні коментарі щодо зовнішності представника        
третьої особи, що принижують її честь та гідність. Так, суддя назвав           
представника «дамою чорного кольору з чорними губами», а також робив          
непристойні зауваження на кшталт «Якщо б Ви не переживали, Ви б коліна не             
складали, заборонено лікарями, незважаючи на красиві ноги»; 
- cуддя висловив у зневажливій формі припущення щодо неспроможності         
третьої особи внаслідок віку та стану здоров’я розуміти, де вона знаходиться; 
- cуддя образив третю особу у справі за ознакою національності. Зокрема, в            
образливій формі запропонував представнику позивача повторити для       
представника третьої особи запитання суду, оскільки «вона його не зрозуміла та           
як особа, яка має іншу національність, ніж громадяни України, відповідає          
питанням на питання»; 
- cуддя ставив представнику третьої особи питання, які ніяк не стосується           
процесу. Зокрема, «Чи відомий вам розмір одягу вашої довірительки?»; 
- cуддя у цинічній формі та явно глузуючи звертався до третьої особи у справі,              
яка є літньою жінкою та особою з інвалідністю «С.С. Богодіста», озвучуючи ім’я            
та по батькові лише за першими літерами. 
  

1.2. Друга дисциплінарна палата ВРП прийняла рішення № 452/2дп/15-19 від          
13.02.2019 про притягнення судді Васалатія К.А. до дисциплінарної відповідальності у          
виді подання про тимчасове, на 6 місяців, відсторонення від здійснення правосуддя з            
позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим           
направленням до Національної школи суддів України для проходження курсів         
підвищення кваліфікації. За матеріалами дисциплінарної справи Друга дисциплінарна        
палата ВРП встановила, «обставини грубого, нетактовного, некоректного поводження        
судді Васалатія К.А. з позивачем ОСОБА_1 та представником позивача ОСОБА_2».          
Під час судового засідання у справі № 756/9538/16-ц суддя підвищував голос, вживав            
зневажливі висловлювання до представника позивача, зокрема: «для тих, хто погано          
чує», «закрийте рот, Микола Степанович, не заважайте працювати», до позивача: «як           
Ви працюєте сценаристом і пишете сценарій, якщо не розумієте, що відбувається, і що             
люди говорять?».  

  
1.3. Відповідно до даних, що містяться у Єдиному державному реєстрі судових рішень,            
суддя неодноразово висловлював зневажливе ставлення до Національної поліції        
України та її працівників у своїх судових рішеннях. Це ставлення проявилось, зокрема,            
у таких висловлюваннях судді у постановах, винесених іменем України: 

  
Постанова від 20.03.2017,  справа № 756/1173/17 
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«У суду є усі підстави пересвідчитись у непрофесійності, необізнаності та невмінні           
складати процесуальні документи працівниками реформованої, не корумпованої       
«Національної поліції», в якій працюють надзвичайно чесні та активні поліцейські, які           
через декілька років наберуться досвіду та колись у майбутньому стануть          
професіоналами». 

  
Постанова від 09.03.2017,  справа № 756/1257/17 
«Cуд прийшов до висновку, що керівництво УПП ДПП не бажає контролювати дії            
своїх підлеглих, які у свою чергу не бажають виконувати вимоги законодавства та            
встановлювати істину по справі, що свідчить не тільки про популізм керівництва           
поліції України, що робить спроби звеличити значимість поліції вказуючи про її новий            
рівень, але й і про повну відсутність знань будь якого інспектора «НОВОЇ ПОЛІЦІЇ». 
  
Постанова від 22.03.2017, справа № 756/599/17 
«Суд прийшов до висновку щодо констатації факту непрофесійності, необізнаності         
працівників "реформованої, не корумпованої «Національної поліції», в якій працюють         
надзвичайно чесні та активні поліцейські", які через декілька років наберуться досвіду           
та колись у майбутньому стануть професіоналами, і яких на даний час керівництво            
УПП ДПП взагалі не контролює та не навчає». 

  
Постанова від 23.01.2017, справа № 756/12959/16-п 
«У суду є усі підстави вкотре пересвідчитись у низькому професійному рівні           
працівників «нової поліції» та небажанням виконувати вимоги чинного законодавства         
України з питань щодо зміцнення законності, запобігання правопорушенням,        
сумлінного виконання своїх обов'язків та відповідальності перед суспільством».  

1.4. У відео (хронометраж: 7:43 – 8:20), розміщеному у мережі Інтернет за назвою             
«Слухання справи в Оболонському суді. Київ 2016. суддя Васалатій К. А. Ч1», суддя             
вів себе неетично. Зокрема, суддя неодноразово перебивав позивача, підвищував на          
нього голос, користувався відсутністю у позивача юридичної освіти для поставлення          
його у незручне становище. Крім того, суддя у зневажливій формі висловив своє            
ставлення до права журналістів проводити відеозйомку у судовому засіданні. 

Ураховуючи сукупність викладених фактів, Громадська рада доброчесності       
вважає, що зневажливе ставлення до учасників судового процесу, а також осіб,           
присутніх на судовому засіданні, є звичною поведінкою судді Васалатія К.А. під час            
здійснення правосуддя.  
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2. Суддя допускав дії (бездіяльність) або ухвалював рішення, обумовлені         
політичними мотивами, корпоративною солідарністю, маніпулюючи обставинами      
чи законодавством, або мав економічну, корупційну чи іншу особисту         
зацікавленість в ухваленні (неухваленні) певного рішення. 

(підпункт 1.8. п. 1 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду судді)            
критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим рішенням Громадської ради         
доброчесності від 11.01.2019)  
 
Суддя ухвалив незаконне рішення про покарання невинного власника автомобіля на          
підставі сфальшованих документів у зв'язку із поїздкою до Межигір'я Віктора          
Януковича 29.12.2013. 
 
Постановою від 04.02.2014 у справі № 756/702/14-п суддя Васалатій К.А. визнав особу            
винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 122-2        
Кодексу України про адміністративні правопорушення, та позбавив її права керування          
транспортними засобами строком на 3 місяці. 

Ця ж особа була звільнена від адміністративної відповідальності постановою         
Апеляційного суду м. Києва № 33/796/421/2014 від 25.03.2014 на підставі Закону «Про            
недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час             
проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів           
України». 

Звертаємо увагу, що в рамках кримінального провадження 42014100020000046 щодо         
винесення суддями Оболонського суду рішень щодо учасників акцій протестів, у т.ч.           
вказаного рішення були здобуті докази про ймовірне винесення цих рішень на підставі            
вказівок з Адміністрації Президента Віктора Януковича. Так, в Ухвалі слідчого судді           
Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К. від 15 листопада 2017          
року у справі № 751/4456/17, якою прокуратурі надано тимчасовий доступ до справи №             
756/702/14-п, яку розглядав суддя Васалатій К.А. зафіксовано наступне: 

“Вказані факти безпідставного притягнення до адміністративної відповідальності       
учасників акції протесту «Автомайдан» та її координації з Адміністрації Президента          
України ОСОБА_3 підтверджуються показаннями колишнього голови Оболонського       
районного суду міста Києва ОСОБА_4 яка повідомила, що протягом грудня 2013 та            
січня 2014 року їй на робочій телефон надходили дзвінки з Адміністрації Президента            
України, щодо прискорення розгляду адміністративних матеріалів та обрання        
максимально можливого стягнення відносно правопорушників.”. 

Таким чином, є підстави вважати, що суддя Васалатій К.А. виносив вказане рішення,            
керуючись вказівками з Адміністрації Президента Віктора Януковича. 
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3. 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 пункту 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
У п. 17 декларації доброчесності за 2016 рік суддя підтвердив, що ним не приймалися              
одноособово або у колегії суддів рішення, передбачені статтею 3 Закону України «Про            
відновлення довіри до судової влади в Україні».  

У п. 19 цієї ж декларації суддя вказав, що на нього не поширюються заборони,              
передбачені Законом «Про очищення влади» 

Однак Громадська рада доброчесності виявила факти, які суперечать цим твердженням          
судді у декларації доброчесності. 

Так, відповідно до п. 4 ч. 1 статті 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової                
влади в Україні» суддя підлягає перевірці у разі прийняття ним одноособово або у             
колегії суддів рішення про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були           
учасниками акцій протесту у період з 21.11.2013 до набрання чинності Законом, у            
вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на підставі ст. 122-2          
Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання водіями        
працівника міліції про зупинку транспортного засобу. 

Відповідно до п. 13 частини 2 статті 3 Закону «Про очищення влади» заборона             
застосовується до судді, який ухвалив рішення про притягнення до адміністративної          
відповідальності осіб, звільнених від адміністративної відповідальності відповідно до        
Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій,           
які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили             
чинність, деяких законів України" від 21.02.2014 № 743-VII. 

Постановою від 04.02.2014 у справі № 756/702/14-п суддя Васалатій К.А. визнав особу            
винною у вчиненні адміністративного правопорушення. Ця ж особа була звільнена від           
адміністративної відповідальності постановою Апеляційного суду м. Києва №        
33/796/421/2014 від 25.03.2014 на підставі Закону «Про недопущення переслідування та          
покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та              
визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України». 

З наведеного можна зробити висновок, що суддя розглядав справу та застосував           
санкцію про позбавлення права керування транспортним засобами щодо особи, яка          
була учасником акцій протесту. 
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Відповідно до п.5. Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності          
судді, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у разі          
якщо декларація подається вперше, у ній зазначаються відомості, які мали місце           
протягом усього життя особи. 

Таким чином, суддя Васалатій К.А. вказав неправдиві відомості у п. 17, 19 декларації             
доброчесності, чим порушив критерії доброчесності. 

Той факт, що вказання неправдивої інформації у декларації доброчесності свідчить про           
порушення критерію, випливає зокрема з практики Верховного Суду. 

Так, Верховний Суд рішенням у справі № 800/402/17 від 01.02.2018 встановив           
обставини невказання суддею у декларації доброчесності факту розгляду ним справ,          
передбачених законами «Про очищення влади» та «Про відновлення довіри до судової           
влади в Україні». 

З цього приводу Суд висловив правову позицію, відповідно до якої «неправильне           
заповнення декларації доброчесності судді… свідчить про наявність обґрунтованого        
сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності» (п. 106). 

4.      Суддя допускав бездіяльність, що призвела до уникнення люстрації.  
(підпункт 3.10 пункту 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 частини 3 статті 3 Закону України «Про доступ до судових рішень» суд              
загальної юрисдикції вносить до Реєстру всі судові рішення і окремі думки суддів,            
викладені у письмовій формі, не пізніше наступного дня після їх ухвалення або            
виготовлення повного тексту. 

Відповідно до п.14 Перехідних положень Закону України «Про забезпечення права на           
справедливий суд» Державна судова адміністрація України у шестимісячний строк з          
дня набрання чинності цим Законом забезпечити внесення до Єдиного державного          
реєстру судових рішень тих судових рішень, які не були внесені до Єдиного            
державного реєстру судових рішень, починаючи 01.01.2010. 

Державна судова адміністрація України надіслала на адреси апеляційних та місцевих          
судів листи від 25.05.2015 № 15-9839/15, від 16.06.2015 № 15-11277/15, від 10.11.2015            
№ 17704/15, від 16.09.2016 № 15-6668/16 з роз'ясненнями щодо обов'язкового          
надсилання електронних копій судових рішень до реєстру на виконання Перехідних          
положень. 

Однак, незважаючи на вимоги законодавства, роз’яснення Державної судової        
адміністрації України, значний строк, який минув з моменту набуття чинності законом,           
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суддя так і не вніс постанову у справі № 756/702/14-п до Єдиного державного реєстру              
судових рішень.  

У зв'язку з цим Державна судова адміністрація не виявила у Реєстрі судових рішень,             
які підпадають під дію Закону “Про очищення влади”. На підставі цього суддя            
28.04.2016 отримав довідку про те, що до нього не застосовуються заборони,           
передбачені Законом України “Про очищення влади”. 

Громадська рада доброчесності вважає, що ця бездіяльність судді свідчить про          
відсутність належного рівня компетентності та старанності під час здійснення суддею          
своїх професійних обов’язків. 

Крім того, відсутність у реєстрі постанови саме у справі № 756/702/14-п ймовірно            
свідчить про намагання судді уникнути відповідальності, передбаченої Законом «Про         
очищення влади». 

  
5. Суддя допускав судову тяганину, що призвела до порушення розумних          
строків, дозволила уникнути відповідальності. 
(підпункт 6.3 пункту 6 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Друга дисциплінарна палата ВРП прийняла рішення № 452/2дп/15-19 від 13.02.2019          
про притягнення судді Васалатія К.А. до дисциплінарної відповідальності. Однією з          
підстав цього рішення стало те, що суддя призначив до розгляду справу про            
адміністративне правопорушення за межами строків, передбачених статтями 277 та 38          
КУпАП. Такі дії судді призвели до того, що особу, яка вчинила адміністративне            
правопорушення, не можна було притягнути до адміністративної відповідальності у         
зв'язку зі спливом строків для такого притягнення.  
 
На підставі викладених фактів Громадська рада доброчесності в межах процедури          
кваліфікаційного оцінювання судді зробила оцінку про невідповідність судді        
критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
затвердження цього висновку, оскільки суддя не надав контактної інформації.         
Громадська рада доброчесності готова розглянути пояснення судді, якщо такі         
надійдуть. 
  

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

(є невід’ємною складовою висновку) 
 

17.04.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 16-ма голосами з 20          
голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 16 членів: 

 
1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Марчук Антон 
4) Маселко Роман 
5) Мєлких Едуард 
6) Моторевська Євгенія 
7) Кулібаба Андрій 
8) Куйбіда Роман 
9) Остапенко Дмитро 
10) Середа Максим 
11) Смалюк Роман 
12) Соколенко Наталія 
13) Стригун Дмитро 
14) Сухоставець Роман 
15) Чижик Галина 
16) Шепель Тарас 

 
 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 


