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ВИСНОВОК 

про невідповідність судді  Господарського суду Харківської області 
Дзюби Олега Анатолійовича  

критеріям доброчесності та професійної етики 
  
Проаналізувавши інформацію про суддю Господарського суду Харківської області         
Дзюби Олега Анатолійовича (далі – суддя), 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, дохід або вигоду, легальність             
походження яких, на думку розсудливого спостерігача, викликає обґрунтовані        
сумніви (безпроцентна позика у значних розмірах на шкоду позикодавцю,         
отримання у подарунок, безкоштовне користування або зі значною знижкою         
ліквідного майна, отримання ліквідного майна від власника, щодо якого немає          
підтверджень легальності доходу для придбання такого майна, заниження        
вартості такого майна тощо).  

Суддя безпідставно допустив значні розбіжності у відомостях, поданих у майнових          
деклараціях за різні або ті самі періоди.  

(підпункти 4.7 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 за 2014 рік суддя не задекларував земельну ділянку своєї             
дружини, хоча згідно з даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій           
держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, у їх власності знаходиться: 

● земельна ділянка, дата набуття права 25.10.2010, площею 983 кв.м.  

1.2. У щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки суддя не задекларував квартиру           
дружини, хоча, згідно з даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій           
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держави або місцевого самоврядування, за 2017 та 2018 роки у їх власності            
знаходиться квартира з 26.09.2014, площею 25 кв.м. 

1.3. Відповідно майнової декларації за 2014 рік та електронної декларації за 2015 рік             
суддя та його дружина стали власниками шести квартир. Підставами виникнення права           
власності є свідоцтво про право власності, видане 02.10.2014 Реєстраційною службою          
Харківського міського управління юстиції Харківської області. Є незрозумілою        
природа походження цих прав власності:  

Дзюба Олег 
Анатолійович  (суддя) 16,2 кв.м Дата набуття права: 2.10.2014 

 12,2 кв.м Дата набуття права: 2.10.2014 

 17,8 кв.м Дата набуття права: 2.10.2014 

Дзюба Світлана 
Володимирівна (дружина 

судді) 18 кв.м Дата набуття права: 2.10.2014 

 12,5 кв.м Дата набуття права: 2.10.2014 

 18,7 кв.м Дата набуття права: 2.10.2014 
 
 
1.4. Протягом 2016-2018 років зазначені квартири були продані. У 2016, 2017 та 2018             
рр суддя вказував дохід від відчуження нерухомого майна, що супроводжувалося          
відповідно не вказанням відповідного житла. Суддя та його дружина отримали від           
відчуження нерухомого майна 154 781грн у 2016 році, 265 000грн у 2017 році та 250                  
000 грн у 2018 році. 

Аналіз наявних у відкритих інтернет-ресурсах пропозицій продажу аналогічних        
(пропозиція 1, пропозиція 2) за площею та адресою об’єктів нерухомості показав, що            
вартість житла у 2019 році складає від 13 000 до 35 000 доларів, в середньому 1 350                 
доларів за квадратний метр житла.  

Таким чином, реальна вартість проданих квартир загальною площею 95,5 кв.м, яку           
продали суддя разом з дружиною, враховуючи незначні коливання долару відносно          
гривні, складала на момент продажу 144 500 доларів, що становить близько 3 612 500              
гривень. Таким чином, ціна квартир була занижена приблизно у 5.3 рази. 
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Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію,        
яка сама по собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснень судді. 

 
За даними досьє судді, протягом 2014-2015 років він неодноразово перебував на           
території Російської Федерації, а саме здійснив чотири перетини кордону, а після           
закриття повітряного сполучення України з Росією тричі літав в Мінськ, що міг            
слугувати пересадочним пунктом для польотів до країни-агресора. Ідентична ситуація         
з його дружиною, яка разом з ним відвідувала Росію, а з 2016 року – літала до Мінська. 
 
Потребує підтвердження нагальність такого перебування на території       
держави-агресора. Також потрібно перевірити наскільки суддя усвідомлював ризики        
для незалежності судді під час таких подорожей. Батько та мати дружини судді також             
регулярно здійснюють поїздки до РФ. 
 
Видається, що нагальної потреби для відвідування РФ та тимчасово окупованих          
територій у судді не було, з огляду на відсутність даних про майно та близьких родичів               
на зазначених територіях. 
 
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
початку її співбесіди з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, оскільки він           
не надав контактної інформації. Однак у разі відкладення співбесіди Громадська рада           
доброчесності готова розглянути пояснення судді, якщо такі надійдуть. 
 
 
 
 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою висновку) 

 
20.09.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 12-ма голосами з 18          
голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 12 членів Ради: 
 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Куйбіда Роман 
4) Кулібаба Андрій 
5) Маселко Роман 
6) Моторевська Євгенія 
7) Мєлких Едуард 
8) Савчук Андрій 
9) Соколенко Наталія 
10) Сухоставець Роман 
11) Чижик Галина 
12) Шепель Тарас 

 
 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 
 
 
 
 


