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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Дніпровського апеляційного суду 

Дубовенко Ірини Геннадіївни 
 критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Дніпровського апеляційного суду Дубовенко        
Ірину Геннадіївну (далі – суддя), Громадська рада доброчесності виявила дані, які            
дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та          
професійної етики. 
  
1. Суддя не вжила достатніх заходів для з’ясування майнового стану осіб, стосовно            
яких вона повинна подати декларацію особи, уповноваженої на виконання         
функцій держави чи місцевого самоврядування, внаслідок чого вказала        
неправдиву (у тому числі неповну) інформацію. 

(підпункт 4.8 п.4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на         
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 
У щорічній електронній декларації за 2015 рік суддя вказала як членів сім’ї чоловіка,             
двох синів та брата. У володінні судді та членів сім’ї є дві квартири (26,2 кв.м та 29,4                 
кв.м), земельна ділянка (0,15 га), садовий будинок (233,8 кв.м), два автомобіля,           
заощадження відсутні. Дохід сім’ї за 2015 рік становив 182 569 грн та складався             
виключно із зарплати судді.  
 
У щорічній електронній декларації за 2016 рік суддя вказала як членів сім’ї чоловіка,             
двох синів та брата. У володінні судді та членів сім’ї вказані ті самі об’єкти. Дохід сім’ї                
за 2016 рік становив 199 005 грн та складався виключно з зарплати судді.  
 
У щорічній електронній декларації за 2017 рік суддя вказала як членів сім’ї чоловіка,             
двох синів та брата. У володінні судді та членів сім’ї вказані ті самі об’єкти. Дохід сім’ї                
за 2017 рік становив 404 676 грн та складався з зарплати судді – 209 301 грн., доходу                 
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брата за продаж нерухомості - 150 375 грн, страхового відшкодування чоловіку на            
відновлення після ДТП автомобіля - 4 500 грн. Заощадження  брата 150 000 грн. 
 
У щорічній електронній декларації за 2018 рік суддя вказала як членів сім’ї чоловіка             
та двох синів. У володінні судді та членів сім’ї вказані ті самі об’єкти. Дохід сім’ї за                
2018 рік становив 261 389 грн та складався із гонорару та зарплати судді – 255 516 грн                 
та зарплати чоловіка – 5 873 грн. 
  
2. Суддя безпідставно не задекларував своєчасно майно члена сім'ї, що є           
ліквідним активом. 

(підпункт 4.6 п.4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на         
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 
2.1. Суддя не задекларувала у 2015 та 2016 роках нерухомості брата, котра була             
продана ним в 2017 році за 150 375 грн. 
 
2.2 Суддя не задекларувала жодних доходів чоловіка за 2014-2017 роки, тоді як він,             
будучи адвокатом, здійснював представництво в судах (додаток). 
 
Під кутом зору незалежного поінформованого спостерігача, існує обгрунтований        
сумнів щодо відсутності будь-яких доходів у чоловіка та брата судді в 2014-2017 роках             
від їх діяльності. 
 
Також враховуючи витрати на утримання (комунальні послуги, опалення тощо) двох          
квартир та будинку в середньому близько 3 000 грн на місяць, викликає обгрунтований             
сумнів достатність зарплати судді в середньому 17 500 грн/міс (мінус податки) на            
проживання п’яти чоловік (харчування, одяг, взуття, поїздки за кордон синів,          
утримання двох автомобілів і таке інше). 
 
Оскільки за результатами 2018 року заощаджень суддя не задекларувала, то у 2018 році             
для порівняння, витрачено в середньому 21 800 грн/міс на чотирьох (без брата)            
чоловік. 

Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
початку її співбесіди з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, оскільки вона           
не надала контактної інформації. 

Додаток.  Витяг з сайту «Судова влада» про розгляд справ. 

 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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 Протокол 

електронного голосування 

(є невід’ємною складовою висновку) 

  

29.08.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 11-ма голосами з 18          
голосів членів Ради. 

  

У голосуванні взяли участь 11 членів: 
1. Валько Вадим 
2. Воробйов Євген 
3. Куйбіда Роман 
4. Кулібаба Андрій 
5. Маселко Роман 
6. Марчук Антон 
7. Моторевська Євгенія 
8. Остапенко Дмитро 
9. Соколенко Наталія 
10. Сухоставець Роман 
11. Яким'як Олег 

  

Координатор 

Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 

  

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


