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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Апеляційного суду Київської області 

Коцюрби Олександра Петровича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Апеляційного суду Київської області Коцюрбу         
Олександра Петровича (далі – суддя), Громадська рада доброчесності виявила дані, які           
дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та          
професійної етики. 
  
1. Суддя умисно або внаслідок вочевидь недбалого ставлення до виконання своїх           
обов’язків повідомив недостовірні (у тому числі неповні) відомості у декларації          
доброчесності. 
Суддя допускав порушення правил етики у професійній діяльності чи в особистому           
житті. 
(підпункт 3.1 п. 3; підпункт 4.1 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 п. 20 декларації доброчесності за 2016 рік суддя підтвердив, що він дотримувався              
положень професійної етики, в в п. 22 - підтвердив, що ним не здійснювалися вчинки, що               
можуть мати наслідком притягнення його до відповідальності. Водночас, згідно з          
інформацією, наявною у Єдиному державному реєстрі судових рішень, суддя вчиняв дії,           
які містять склад адміністративного правопорушення: 
 
- 30.06.2016 постановою Дарницького районного суду м. Києва у справі № 753/10744/16-п            
суддю було визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності за          
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порушення Правил дорожнього руху, допущене ним 30.05.2016. У цій постанові суддя           
зазначений як "не працюючий"; 
 
- 05.01.2017 постановою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/44996/16-п            
провадження у справі про адміністративне правопорушення за ст. 124, ч. 1 ст. 130 Кодексу              
України про адміністративні правопорушення було закрите у зв’язку із закінченням          
строків накладення адміністративного стягнення. Проте суд встановив вину судді у тому,           
що 09.09.2016 він допустив ДТП та керував транспортним засобом з ознаками           
алкогольного сп'яніння, проте від проходження медичного огляду відмовився. Підставою         
стверджувати, що ця постанова стосується саме судді є те, що правопорушника           
представляв адвокат Пальоха В. Г., який виходячи зі змісту рішення Вищої ради            
правосуддя від 26.01.2018 представляв суддю в інших справах про притягнення до           
адміністративної відповідальності; 
 
- згідно з рішенням Вищої ради правосуддя від 26.01.2018, суддя 23.03.2016 керував            
транспортним засобом з ознаками алкогольного сп'яніння та відмовився від проходження          
відповідного огляду. 
 
Тобто, 23.03.2016, 30.05.2016 та 09.09.2016 суддя неодноразово допускав порушення         
Правил дорожнього руху, що свідчить про те, що його поведінка не може бути прикладом              
законослухняності, а також підтверджує повідомлення ним недостовірних відомостей у         
декларації доброчесності за 2016 рік. 
 
1.2. У п. 22 декларації доброчесності за 2017 рік суддя підтвердив, що не здійснював              
вчинки, що можуть мати наслідком притягнення його до відповідальності. Проте          
постановою Дарницького районного суду м. Києва від 21.06.2017 у справі № 753/6827/17            
суддю було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення,        
передбаченого ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення          
(керування транспортним засобом з ознаками алкогольного сп'яніння та відмова від          
проходження відповідного огляду), яке він допустив 02.01.2017. Є підстави стверджувати,          
що ця справа також стосувалась саме судді, а не особи з аналогічними ПІБ, оскільки в ній                
його інтереси також представляв адвокат Пальоха В. Г., що видно з номеру свідоцтва,             
який вказаний у судовому рішенні. 
 
1.3. У п. 20 декларації доброчесності за 2018 рік суддя підтвердив, що він дотримувався              
положень професійної етики. У п. 23 декларації доброчесності за 2018 рік суддя            
підтвердив, що його не було притягнуто до відповідальності за вчинення проступків або            
правопорушень, які свідчать про недоброчесність. Проте, 26.01.2018 Вища рада         
правосуддя притягнула його до дисциплінарної відповідальності через встановлення в         
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його діях ознак порушення присяги. Підставою для притягнення до дисциплінарної          
відповідальності стало те, що 23.03.2016 та 30.05.2016 суддя керував транспортним          
засобом з ознаками алкогольного сп'яніння, але від проходження відповідного огляду          
відмовився. Як зазначено в рішенні дисциплінарної палати: “Відмова від проходження ...           
огляду на стан алкогольного сп’яніння 23 березня та 30 травня 2016 року, керування             
транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що встановлено судом, свідчать          
про недотримання Коцюрбою О.П. норм суддівської етики та стандартів поведінки, які           
забезпечують суспільну довіру до суду. … З огляду на викладене в діях судді Коцюрби О.П.,               
на момент їх вчинення, вбачаються ознаки порушення присяги судді, які згідно із чинним             
законодавством підпадають під ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого       
пунктом 3 частини першої статті 106 Закону № 1402-VIIІ, а саме допущення суддею             
поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в           
питаннях моралі, чесності, непідкупності, дотримання інших норм суддівської етики та          
стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду”. 
 
2. Суддя безпідставно не задекларував своєчасно своє майно чи члена сім'ї, що є             
ліквідним активом, та безпідставно не подав інформацію для декларування членом          
сім’ї. 
(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. Згідно з рішенням Вищої ради правосуддя від 26.01.2018 щодо судді, 23.03.2016 та             
30.05.2016 суддя керував транспортним засобом Toyota Land Cruiser. Проте у майновій           
декларації за 2016 рік суддя цей транспортний засіб він не задекларував. Під час             
співбесіди 11.06.2019 суддя повідомив, що користувався цим автомобілем, який належить          
його товаришу, близько 10 разів протягом року і таке користування востаннє відбувалось            
у 2017 році. Однак, під кутом поінформованого стороннього спостерігача таке пояснення           
судді видається сумнівним через те, що малоймовірним є таке короткотривале          
користування транспортним засобом, якщо лише протягом трьох місяців суддя двічі був           
помічений працівниками патрульної поліції за керуванням цим автомобілем у нетверезому          
стані. 
 
2.2. Згідно з постановою Печерського районного суду м. Києва від 05.01.2017, у справі №              
757/44996/16-п 09.09.2016 суддя керував транспортним засобом БМВ. Транспортним        
засобом такої ж марки суддя керував 02.01.2017 (згідно з постановою Дарницького           
районного суду м.Києва від 21.06.2017 у справі № 753/6827/17). Проте, у майнових            
деклараціях судді за 2016, 2017 роки суддя автомобіль такої марки не зазначав.  
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2.3. За інформацією, яка міститься у суддівському досьє, у серпні 2012 року теща судді              
видала на його дочку довіреність на право розпорядження усім нерухомим та рухомим            
майном. Строк дії довіреності - до серпня 2015 року. Також, у грудні 2013 року теща судді                
видала на його дочку довіреність на право розпорядження рухомим та нерухомим майном.            
Строк дії довіреності - до грудня 2016 року. Теща судді є власницею ½ квартири в м.                
Києві (з січня 1998 року) та земельної ділянки 0,08 га у селі Хотів Київської області.               
Водночас у майнових деклараціях судді за 2015, 2016 роки це майно не було зазначене,              
хоча донька судді у них вказувалась як член сім'ї судді. 
 
Відповідно до частини третьої ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції", у            
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого         
самоврядування, зазначаються відомості про об’єкти декларування, передбачені пунктами        
2-8 частини першої ст. 46 Закону (у т.ч. транспортні засоби), що є об’єктами права              
власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має             
право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через             
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом             
здійсненню права розпорядження ним. Це положення застосовується під час подання          
декларації службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне         
становище. Відповідно до примітки до ст. 50 цього Закону, судді належать до службових             
осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.  
 
2.4. У майновій декларації за 2013 рік суддя безпідставно не задекларував автомобіль            
Renault Safrane, який належить судді на праві власності з вересня 2006 року. 
 
2.5. За інформацією, яка міститься у суддівському досьє, син судді в грудні 2013 року              
видав довіреність на 2 осіб на автомобіль Hyundai Accent, 2006 року випуску. Строк дії              
довіреності - до грудня 2014 року. У майнових деклараціях за 2013, 2014 роки цей              
транспортний засіб суддя не декларував, як і не зазначав жодних доходів сина від його              
відчуження. 
 
3. Суддя безпідставно допустив значні розбіжності у відомостях, поданих у майнових           
деклараціях за різні або ті самі періоди. 
(підпункт 4.7 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду           
судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених рішенням        
Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
3.1. Згідно з інформацією, яка міститься в суддівському досьє, суддя є власником 3             
земельних ділянок: 0,1002 га (1002 кв.м) в селі Ходосів; 0,1056 га (1056 кв.м) в              
с.Мотовилівка; 0,25 га (2500 кв.м) в селі Старе. Проте в майнових деклараціях за 2015,              
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2016, 2017, 2018 роки суддя вказував площу цих земельних ділянок як 0,10 кв.м, 0,10              
(0,11) кв.м, 0,25 кв.м відповідно. 
 
3.2. Згідно з інформацією, яка міститься в суддівському досьє, дружина і син судді є              
власниками земельних ділянок площею 0,2499 га (2499 кв.м) та 0,2497 га (2497 кв.м)             
відповідно. Проте в паперовій декларації за 2015 рік він вказав площу цих ділянок - 0,05               
га, а в електронних деклараціях за 2015-2018 роки - по 0,25 кв.м. 
 
3.3. У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого           
самоврядування, за 2015 рік суддя зазначив, що земельну ділянку площею 0,10 кв.м. в селі              
Ходосівка він набув 22.10.2010, а в майнових деклараціях за 2016, 2017, 2018 роки             
зазначає іншу дату набуття права - 22.01.2010. 
 
3.4. Згідно з інформацією, яка міститься в суддівському досьє, у серпні 2017 року суддя              
отримав у спадщину половину 3 земельних ділянок в с. Карапиші - 0,1463 га (1463 кв.м.),               
025 га (2500 кв.м.), 2,8001 га (28001 кв.м.). Проте в електронних деклараціях за 2017, 2018               
роки площу цих земельних ділянок він вказав 0,15 кв.м., 0,25 кв.м., 2,8 кв.м. відповідно 
 
Згідно із статтями 1 та 3 Кодексу, суддівської етики суддя повинен бути прикладом             
неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а           
також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у           
чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду. Суддя має докладати всіх          
зусиль до того, щоб на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини           
його поведінка була бездоганною. Під кутом зору стороннього поінформованого         
спостерігача, суддя не вжив достатніх заходів для того, аби зазначити достовірні відомості            
у своїх майнових деклараціях і така системність зазначення недостовірних відомостей у           
майнових деклараціях свідчить про недбалість судді. 
 
4. Суддя не пояснив переконливо джерела походження ліквідного майна, витрат,          
отриманих благ (його, членів сім’ї чи близьких осіб) і/або легальні доходи, на думку             
розсудливого спостерігача, викликають сумніви щодо достатності для набуття        
такого майна, здійснення таких витрат. 
(підпункт 4.9 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду           
судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених рішенням        
Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Згідно з декларацією судді за 2015 рік, його донька у звітному році мала грошові активи у                
розмірі 200 000 грн, розміщені на банківському рахунку. Водночас, за інформацією,           
наявною у суддівському досьє, донька судді отримала у 2014 році дохід у розмірі 47 997               
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грн, а в 2015 році - 53 697 грн. Інформація про отримання доходів донькою судді до 2014                 
року відсутня. Під час співбесіди 11.06.2019 суддя не надав переконливих пояснень щодо            
походження цих грошових активів доньки. Під кутом зору стороннього поінформованого          
спостерігача, є обґрунтований сумнів у дотриманні суддею Бангалорських принципів         
поведінки суддів, які вимагають від судді вживати розумних заходів з метою отримання            
інформації про матеріальні інтереси членів своєї родини. 
 
5. Суддя у минулому допускав поведінку, яка вказує на недостатній рівень           
безсторонності. 
(підпункт 2.3 п. 2 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду           
судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених рішенням        
Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Згідно з інформацією, яка міститься в суддівському досьє, суддя у 2017-2018 роках            
отримував дохід від надання майна в оренду СТОВ "Агросвіт", сукупний розмір доходу            
становив 9 700 грн. Водночас, згідно з інформацією Єдиного державного реєстру судових            
рішень, 05.03.2018 колегія суддів Апеляційного суду Київської області, до складу якої           
входив суддя, розглянула апеляційну скаргу у справі 371/910/17, у якій відповідачем є це             
товариство. 
 
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію, яка         
сама по собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснення судді. 
 
1. Згідно з повідомленням про суттєві зміни у майновому стані, поданим суддею,            
05.07.2019 він отримав сукупний дохід у розмірі 450 300 грн, видом доходу суддя             
зазначив "Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами", а          
джерелом доходу зазначив АТ "Ідея банк" та АТ "ОТП Банк". Потребні пояснення судді             
щодо обставин та підстав отримання цього доходу. 
 
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити право судді на відповідь через           
відсутність контактної інформації судді, однак, готова розглянути пояснення судді, якщо          
такі надійдуть. 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
  
  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72602850


 
Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою висновку) 

 
31.11.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 15-ма голосами з 18          
голосів членів Ради.  
У голосуванні взяли участь 15 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Куйбіда Роман 
5) Кулібаба Андрій 
6) Марчук Антон 
7) Маселко Роман 
8) Моторевська Євгенія 
9) Мелких Єдуард 
10) Стригун Дмитро 
11) Соколенко Наталія 
12) Сухоставець Роман 
13) Чижик Галина 
14) Шепель Тарас 
15) Яким'як Олег 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 


