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Рішення 
про надання інформації на доповнення до  

Висновку про невідповідність cудді Окружного адміністративного суду Києва 
Костенка Дмитра Анатолійовича 

критеріям доброчесності та професійної етики 
  
31.05.2019 Громадська рада доброчесності затвердила Висновок про невідповідність        
судді Окружного адміністративного суду Києва Костенка Дмитра Анатолійовича        
критеріям доброчесності та професійної етики.  
 
31.05.2019 року відбулася співбесіда з суддею. Рада констатує, що надані під час            
співбесіди пояснення судді не спростовують обставини, які викладені у Висновку.          
Окрім того, вже після проходження суддею співбесіди, Рада отримала факти, які           
вважає за необхідне надати як додаткову інформацію, що є важливою для оцінювання            
відповідності судді критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
1. Відповідно до даних суддівського досьє 07.03.2017 о 08:25 по вул. Василя Стуса біля              
буд. 27 у м. Києва авто збило пішохода. Працівниками патрульної служби було            
виявлено Костенка Дмитра Анатолійовича, який здійснив наїзд на 15-річну дівчину,          
якій було заподіяно тілесні ушкодження. Під час співбесіди суддя дав пояснення, що            
ДТП сталася через те, що дитина переходила дорогу в невстановлену місці. У            
результаті до адміністративної відповідальності поліція притягнула батька дівчини.        
Водночас журналісти агенції журналістських розслідувань Слідство.інфо передали       
Громадській раді доброчесності відео з місця події, яке їм надав батько постраждалої            
дитини.  
 
Це відео, на думку ГРД, демонструє, що суддя 07.03.2017 ймовірно порушив правила            
дорожнього руху, чим в подальшому спричинив аварію. Зокрема, на ділянці дороги,           
якою він рухався, був затор. Суддя прийняв рішення про обгін цілої низки автівок по              
зустрічній смузі. Але тим самим він ймовірно порушив пункт 14 ПДР України, в якому              
йдеться, що «після обгону водій зможе, не створюючи перешкоди транспортному          
засобу, якого він обганяє, повернутися на займану смугу». На відео видно, що через             
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дуже щільний рух машин, суддя очевидно не міг за потреби безперешкодно           
повернутися у свою смугу на цій ділянці дороги. Обставини цієї ДТП також підтвердив             
свідок подій, який є місцевим жителем та в день аварії зробив допис в соціальній              
мережі Фейсбук. «Любителі їздити по зустрічній смузі (бо царьки в пробках стояти            
не бажають), знову збили пішохода!!!», - зазначив свідок. Інші коментарі до цього            
посту засвідчують, що більшість осіб засуджують поведінку водія, який виїхав на           
зустрічну смугу та збив пішохода. На думку коментаторів, це створювало небезпеку           
для інших учасників руху та пішоходів.  
 
Крім того, суддя під час співбесіди зазначив, що йому не відомі деталі перевірки цієї              
транспортної пригоди співробітниками поліції. Зокрема, чи проводилися за        
клопотаннями правоохоронних органів експертизи щодо обставин ДТП. Та додав, що          
лише дав співробітникам поліції свої пояснення.  
 
Як стало відомо зі співбесіди судді та постанови Святошинського районного суду м.            
Києва від 29.06.2017 у справі № 759/8494/17 винною у ДТП визнано батька дівчинки,             
яку збив суддя. Протокол про адміністративну відповідальність складено на батька          
дитини. У цій постанові є посилання на рапорт інспектора СЮП ВП Святошинського            
УП ГУ НП в м. Києві та висновок щодо розгляду матеріалів, зареєстрованих у журналі              
єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші           
події за №14738 та 14754 від 07.03.2017. З цього випливає, що незважаючи на характер              
ушкоджень дитини та сумніви у дотриманні суддею правил про обгін та швидкісний            
режим, кримінальне провадження за цим фактом зареєстровано не було і відповідні           
експертизи не проводились. Це суперечить вимогам законодавства та звичайній         
практиці. Під кутом зору стороннього спостерігача, є обгрунтований сумнів, чи це не            
зумовлено використанням суддею свого статусу, що є поширеним явищем в Україні.  
 
2. Суддя постановив рішення щодо поновлення на роботі поліцейського, якого          
підозрюють у вбивстві 5-тирічного хлопчика Кирила Тлявова. Ця новина мала значний           
суспільний резонанс, а саме рішення поставлено під сумнів, оскільки суд, серед           
іншого, дійшов висновку, що факт ненабрання поліцейським мінімально необхідних         
балів на тестуванні не є підставою для його звільнення. Рада не оцінює саме рішення,              
але вважає, що Комісія має врахувати і цей факт при оцінюванні судді. 
  
Громадська рада доброчесності окремо наголошує, що Вища кваліфікаційна комісія         
суддів України (далі - ВККС) не виконала вимогу ст. 85 Закону України “Про             
судоустрій і статус суддів” щодо правил ведення суддівського досьє, і станом на дату             
затвердження цього рішення суддівське досьє судді відсутнє взагалі у відкритому          
доступі. Це унеможливлює опрацювання членами Громадської ради доброчесності цих         
документів та належне обгрунтування своєї позиції під час пленарного засідання          
ВККС. 
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Окрім того, 13.06.2019 ВККС відклала засідання у пленарному складі у зв'язку із            
необхідністю опрацювати матеріали, які надійшли від Громадської ради доброчесності.         
Рада розраховує на послідовність ВККС та відкладення розгляду рішення колегії          
ВККС щодо судді, яке заплановане на 26.06.2019.  
 
 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом)  
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Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою рішення) 
 

25.06.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення 11-ма голосами з 18          
голосів членів Ради. Маселко Роман заявив собі самовідвід. 
 
У голосуванні взяли участь 11 членів: 
 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Кулібаба Андрій 
4) Куйбіда Роман 
5) Марчук Антон 
6) Мєлкіх Едуард 
7) Моторевська Євгенія 
8) Остапенко Дмитро 
9) Стригун Дмитро 
10) Соколенко Наталія 
11) Чижик Галина 

 
 
Координатор  
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