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ВИСНОВОК 

про невідповідність судді Господарського суду Харківської області 
Макаренко Оксани Вікторівни 

критеріям доброчесності та професійної етики 
 

Проаналізувавши інформацію про суддю Господарського суду Харківської області        
Макаренко Оксану Вікторівну (далі – суддя), Громадська рада доброчесності виявила дані,           
які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та           
професійної етики.  

1. Суддя безпідставно не задекларувала своєчасно своє майно чи члена сім'ї, що є             
ліквідним активом, дохід, або значно занизила його обсяг і (або) вартість. 

(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) 

1.1. Відповідно до даних із досьє, щорічної паперової декларації судді за 2015 рік та              
щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого          
самоврядування, за 2015, 2016, 2017, 2018 роки, чоловіку судді на праві власності з             
25.06.2004 належить житловий будинок, загальною площею 74,4 кв.м., який знаходиться у           
м.Харкові. Проте у щорічних паперових деклараціях за 2012, 2013, 2014 права власності на             
вказаний об’єкт не задекларовано. 

1.2. Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій          
держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, чоловік судді володів 5 автомобілями: 

● Mitsubishi Lancer comfort 2008 р.в., вартістю 80 000 грн (дата набуття у власність -              
21.04.2010); 

● Range Rover Vogue 2011 р.в., вартістю 1 202 388 грн (дата набуття у власність -               
30.06.2011); 

● Land Rover Sport 2013 р.в., вартістю 836 447 грн (дата набуття у власність -              
16.04.2013); 

● Peugeot 107 2014 р.в., вартістю 131 000 грн (дата набуття у власність - 23.05.2014); 
● Land Rover Range Rover 2015 р.в., вартістю 3 150 000 грн (дата набуття у власність -                

29.12.2015). 
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У 2017 році чоловік судді продав 2 автомобілі: Range Rover Vogue 2011 р.в. за 45 000 грн                 
(що еквівалентно 1 679 дол США за офіційним курсом НБУ на дату продажу) та Land Rover                
Sport 2013 р.в. за 200 000 грн (що еквівалентно 7 465 дол США за офіційним курсом НБУ).                 
У 2016 році чоловік судді також продав автомобіль, а саме Mitsubishi Lancer comfort 2008              
р.в., за ціною 125 000 грн, яка майже втричі вища за ціну продажу Range Rover Vogue у                 
2017 році. 

Водночас, відповідно до оголошень на спеціалізованих сайтах із продажу транспортних          
засобів, вартість Range Rover Vogue 2011 р.в. становить близько 21 тис доларів США, Land              
Rover Sport 2013 р.в. близько 30 тис доларів США, що свідчить про ймовірне заниження              
вартості проданих автомобілів більше, ніж у 5 разів. 

2. Суддя не пояснила переконливо джерела походження ліквідного майна, витрат,          
отриманих благ (її, 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, отримання благ. 

(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) 

2.1. Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій          
держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, станом на 31.12.2016 суддя           
задекларувала єдині заощадження у вигляді 1 625 000 грн готівкових коштів чоловіка.  

Протягом 2017 року суддя та її чоловік отримали доходи у такому розмірі: 

● 857 400 грн - доходи від підприємницької діяльності чоловіка; 
● 263 107 грн - заробітна плата судді; 
● 36 787 грн - заробітна плата за сумісництвом чоловіка судді; 
● 245 000 грн - дохід від продажу 2 автомобілів Range Rover Vogue та Land Rover               

Sport;  
● 19 290 грн - страхові виплати, отримані чоловіком;  
● 5000 грн - дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. 

Загальна сума доходу судді та її чоловіка у 2017 році склала 1 426 584 грн. 

В цьому ж році (05.05.2017) чоловіком судді була придбана земельна ділянка, загальною            
площею 1000 кв.м у с. Печеніги Харківської обл за 25 000 грн. Крім цього, станом на                
31.12.2017 у чоловіка судді знову були наявні заощадження у вигляді готівкових коштів у             
розмірі 2 650 000 грн. Таким чином, на виплату податків, повсякденні побутові витрати,             
відпочинок та ін. протягом 2017 року сім’я судді могла витрати 376 584 грн, тобто в               
середньому 31 382 грн на місяць (1 625 000 грн + 1 426 584 грн - 25000 грн - 2 650 000 грн). 

На ці кошти, крім виплати податків, витрат на відпочинок, харчування, одяг та транспорт,             
сім’я судді також повинна була оплачувати утримання та сезонне обслуговування своєї           
нерухомості: 

● житлового будинку, загальною площею 325 кв.м у м.Харкові; 
● садового (дачного) будинку, загальною площею 261,9 кв.м у с.Печеніги; 
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● квартири, загальною площею 68,7 кв.м у м.Харкові, 
● житлового будинку, загальною площею 74,4 кв.м у м.Харкові, 
● садового (дачного) будинку, загальною площею 62,1 кв.м у с.Печеніги, 
● садового (дачного) будинку, загальною площею 60,2 кв.м у с.Печеніги. 

Також у 2017 році “з нуля” збудований та введений в експлуатацію індивідуальний дачний             
будинок з господарськими будівлями та спорудами (03.06.2017), загальною площею 71 кв.м           
у с. Печеніги Харківської області, оскільки у декларації за 2016 рік відсутні задекларовані             
об’єкти незавершеного будівництва, а згідно з даними досьє підставою набуття права           
власності на дачний будинок стала Декларація про готовність до експлуатації об'єкта,           
будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта. 

Крім того, згідно з даними досьє, сім’я судді у 2017 році здійснила кілька авіаперельотів за               
кордон: 

● Київ - Мілан (Італія) на 10 днів у січні (суддя з чоловіком та 2 дітьми); 
● Харків - Анталія (Туреччина) на 7 днів у червні (суддя з чоловіком та 2 дітьми); 
● Харків - Мінськ (Білорусь) на 2 дні (чоловік судді); 
● Київ - Цюрих (Швейцарія) на 15 днів у липні (старший син судді); 
● Київ - Лондон (Великобританія) на 15 днів у серпні (старший син судді). 

До всього вищезазначеного варто додати, що наприкінці 2017 року у сім’ї судді народилася             
третя дитина, що ймовірно спричинило додаткові витрати.  

Таким чином, у стороннього спостерігача виникають обґрунтовані сумніви у тому, що           
задекларовані у щорічних майнових деклараціях судді за 2016 та 2017 рік доходи            
відповідають витратам та способу життя судді та її сім’ї. 

2.2. Відповідно до досьє, 15.07.2008 суддя набула у власність автомобіль          
MERCEDES-BENZ CLS 350 2008 р.в. (на сьогодні орієнтовна вартість таких авто складає            
близько 18,5 тис доларів США). Також 17.06.2009 суддя видала довіреність Баранову           
Сергію Миколайовичу на автомобіль Skoda Fabia зі строком дії до 17.06.2012 (на сьогодні             
орієнтовна вартість таких авто складає близько 4 тис доларів США).  

Водночас, співставляючи дані про трудовий стаж судді та належне їй майно ще до початку              
здійснення правосуддя, у стороннього спостерігача виникає сумнів у достатності         
одержуваних доходів на набуття такого майна: 

- з 27.06.2000 по 09.03.2004 суддя працювала на посадах державного виконавця та           
старшого державного виконавця відділу ДВС Орджонікідзевського районного       
управління юстиції у м.Харкові; 

- з 09.03.2004 по 18.11.2005 суддя займала посаду головного спеціаліста відділу ДВС           
Харківського обласного управління юстиції; 

- з 21.11.2005 по 20.03.2007 - головним спеціалістом ДВС Харківської області; 
- з 21.03.2007 по 10.12.2007 - начальником відділу ГУЮ у Харківській області; 
- з 11.12.2007 по 07.02.2012 - помічником-консультантом народного депутата України         

від Партії регіонів Лелюка О.В. з поширенням дії Закону України “Про державну            
службу”. 
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2.3. Відповідно до даних із досьє, 01.06.2010 сестра судді набула у власність автомобіль             
PORSCHE CAYMAN S 2007 р.в. (дата закінчення права власності - 30.09.2010). На сьогодні             
орієнтовна вартість таких авто 2007 р.в. складає близько 25 тис доларів США. Також             
26.03.2013 сестра видала довіреність 3 особі на легковий автомобіль (марка та модель у             
досьє не зазначені) зі строком дії до 26.03.2016, а 29.04.2015 видала довіреність на             
автомобіль BMW X6, 2010 р.в. строком дії в 1 рік. На сьогодні орієнтовна вартість таких               
авто 2010 р.в. складає близько 23 тис доларів. Крім того, протягом 2015-2017 років сестра              
судді здійснила декілька поїздок за кордон на авто та здійснювала авіаперельоти, зокрема            
до Москви та двічі до Тель-Авіву.  

Водночас, згідно з даними досьє, у сестри судді, яка на момент заповнення анкети не              
працювала, а до цього була менеджером у ТОВ “Вікінг” (код ЄДРПОУ - 30611122,             
діяльність з організації азартних ігор) взагалі відсутній дохід у 2012-2017 роках (станом на             
07.12.2017), окрім 147 500 грн у 2013 році, які вона отримала від продажу рухомого майна.               
З огляду на викладене вище, у стороннього спостерігача виникають обгрунтовані сумніви           
щодо достатності коштів у сестри на набуття майна та здійснення поїздок за кордон.  

3. Суддя приймала рішення за наявності очевидного конфлікту інтересів; суддя          
вирішувала справу ігноруючи факти, що свідчать про очевидну фальсифікацію         
документів чи інших доказів. 

(підпункт 3.9 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень та інформації з розділу            
“Стан розгляду справ” на сайті Судової влади України, суддя розглядала низку судових            
справ із очевидним конфліктом інтересів, а саме: 

1.1. Відповідно до інформації з розділу “Стан розгляду справ” на сайті Судової влади             
України, суддя розглядала щонайменше дві справи за участю Гуляєва Антона          
Володимировича: 
 

1) 20.06.2013 суддя винесла рішення у справі № 922/2119/13: 
 

Суть справи: Фізична особа - підприємець (Гуляєв Антон Володимирович) звернувся до           
господарського суду із позовною заявою, в якій просив суд стягнути з ПП "Дара"             
заборгованість в розмірі 200 тис грн за неналежне виконання відповідачем своїх           
зобов'язань за договором про абонентське юридичне обслуговування та надання         
консультаційних послуг з юридичних питань. Позивач також просив суд стягнути з           
відповідача на користь позивача судовий збір в розмірі 4 тис грн.  

 
Результат розгляду: Суддя Макаренко О.В. вирішила позовні вимоги задовольнити         
повністю та стягнути з ПП "Дара" на користь Гуляєва А.В. заборгованість в розмірі 200 тис               
грн. та 4 тис грн. судового збору. 

 
23.09.2014 Харківський апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу ПП         
"Дара", постановив скасувати рішення господарського суду Харківської області від         
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20.06.2013 та прийняв нове рішення, яким у задоволенні позову ФОП Гуляєву Антону            
Володимировичу було відмовлено. Зокрема, у рішенні апеляційної інстанції щодо обставин          
справи вказано наступне: 

“з наявного в справі договору про абонентське юридичне обслуговування та надання           
консультацій з юридичних питань від 03 січня 2013 року вбачається, що договір був             
підписаний від імені ПП «Дара» ОСОБА_4, яка була засновником цього підприємства на            
той період часу. Як убачається із витягу Державної прикордонної служби України з            
наявною у базі Головного центру обробки спеціальної інформації щодо перетинання          
державного кордону України, громадянка України ОСОБА_4 перетнула державний кордон,         
виїхавши за межі України 27 грудня 2012 року та повернувшись в Україну 06 січня 2013               
року (вх. 8198 від 23 вересня 2014 року). Як зазначено у спірному договорі, датою його               
складання є 03 січня 2013 року, а місцем його укладання є місто Харків. Враховуючи, що               
ОСОБА_4 з 27 грудня 2012 року по 06 січня 2013 року була за межами території України і                 
03 січня 2013 року (день укладення спірного договору) фізично не могла підписати цей             
договір. Таким чином, колегія суддів вважає, що оскільки спірний договір відповідачем не            
укладався, засновником ПП «Дара» не підписувався, то фактично і не відбулось           
виникнення, в розумінні статті 11 Цивільного кодексу України» права вимоги грошових           
коштів у розмірі 200 тис грн у позивача та обов'язку по сплаті цих коштів з боку                
відповідача” 

 
26.11.2014 Вищий господарський суд України рішення господарського суду Харківської         
області від 20.06.2013 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від          
23.09.2014 скасував, а справу направив на новий судовий розгляд у іншому складі суддів. 

 
2) 05.06.2014 суддя винесла рішення у справі № 922/1798/14: 

 
Суть справи: ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", звернулося до господарського         
суду із позовною заявою до ПрАТ "Альба Україна", м. Бориспіль (1-го відповідача) та             
Фізичної особи-підприємця Гуляєва Антона Володимировича (2-го відповідача), в якій         
просило суд стягнути солідарно з Відповідачів на користь Позивача заборгованість у           
розмірі 15 178 664,63 грн за договором купівлі-продажу, а також судовий збір у розмірі 73               
080,00 грн.  
 
Результат розгляду: Суддя Макаренко О.В. вирішила позовні вимоги задовольнити         
частково, стягнувши ПрАТ "Альба Україна" всю суму заборгованості та судового збору. У            
задоволенні позовних вимог в частині стягнення з Фізичної особи - підприємця Гуляєва            
Антона Володимировича відмовила. 
 
Що цікаво, згідно з інформацією на офіційному сайті фармацевтичної компанії «Здоров’я»           
її генеральним директором з 2002 року і по теперішній час та головою наглядової ради є               
Доровський Олександр Вікторович. Згідно з даними щорічної декларації судді за 2015 рік, її             
чоловік є керівником та кінцевим бенефіціаром БО "Благодійний фонд Олександра          
Доровського "Здоров'я". Крім того, чоловік судді був довіреною особою кандидата в           
народні депутати Доровського О.В. Більше того, згідно з даними досьє та щорічних            
декларацій судді за 2015-2017 роки, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", позов якої           
задовольнила суддя, протягом 2013-2017 років також виплатила: 
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- 50 тис грн чоловіку судді у вигляді заробітної плати, отриманої за сумісництвом; 
- майже 4,5 млн грн чоловіку судді у вигляді доходу самозайнятій особі; 
- 125 тис грн свекрусі судді у вигляді доходу самозайнятій особі. 

 
Водночас, згідно з даними досьє, суддя оформлювала на громадянина Гуляєва Антона           
Володимировича дві довіреності: 

● з 20.01.2010 по 20.01.2013 на транспортний засіб MERCEDES-BENZ CLS 350; 
● з 04.05.2011 по 04.05.2014 на представництво інтересів у суді. 

 
Крім того, чоловік судді також надавав громадянину Гуляєву Антону Володимировичу          
довіреності: 

● з 22.06.2009 по 22.06.2012 на транспортний засіб DAEWOO LANOS; 
● з 07.12.2009 по 07.12.2012 на транспортний засіб ВАЗ 21214; 
● з 21.04.2010 по 21.04.2013 на транспортний засіб Mitsubishi Lancer; 
● з 02.08.2010 по 02.08.2015 на транспортний засіб BMW X6; 
● з 25.10.2011 по 25.10.2016 на представництво інтересів у суді. 

 
Ще 4 довіреності протягом 2010-2013 років громадянину Гуляєву Антону Володимировичу          
видала свекруха судді, а також вже у 2018 році він здійснював представництво її інтересів              
як позивача у справі № 635/7919/18 щодо визнання осіб такими, що втратили право             
користування житловим приміщенням (позивач: Жоравович Тетяна Миколаївна, Третя        
особа: Південна міська рада Харківського району Харківської області, відповідач:         
Волнухіна Ірина Михайлівна, відповідач: Хмелевський Юрій Олександрович, Представник        
позивача: Гуляєв Антон Володимирович). 

 
Додатково варто вказати, що 17.07.2014 суддя винесла рішення у ще одній справі №             
922/2197/14, у якій ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" -         
"Машпроект" звернулося до господарського суду із позовною заявою і просило суд           
стягнути з ТОВ НПП "Укргазгеоавтоматика", м. Харків (відповідача) попередню оплату в           
розмірі 20 389,12 грн, 2 034,45 грн 3% річних та 4 815,12 грн інфляційних втрат за                
договором на створення науково-технічної (проектної) продукції. Судом стягнуто з ТОВ          
НПП "Укргазгеоавтоматика" на користь ДП "Науково - виробничий комплекс         
газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" попередню оплату в розмірі 20 389,12 грн та            
судовий збір в розмірі 1 367,55 грн. В рішенні суду нічого не вказано стосовно Гуляєва               
А.В., однак в інформації про стан розгляду справ сайті Судової влади є інформація про те,               
що він був співвідповідачем у справі.  
 
1.2. Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій          
держави або місцевого самоврядування, за 2015, чоловік судді був керівником та кінцевим            
бенефіціаром ТОВ "Науково-виробничий онкологічний та кардіологічний центр       
"МАКС-ВЕЛЛ" (код ЄДРПОУ - 34706364), володіючи 100% від загального капіталу,          
номінальною вартістю 100 000 грн. Згідно з даними аналітичної системи “YouControl”,           
чоловік судді закінчив працювати як керівник даного підприємства 14.06.2016, а саме ТОВ            
«НВОКЦ «Макс-Велл» з 03.06.2016 знаходиться у процесі припинення.  
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Водночас, відповідно до інформації з розділу “Стан розгляду справ” на сайті Судової влади              
України, суддя Макаренко О.В. розглядала щонайменше 2 справи, де відповідачем було           
ТОВ «НВОКЦ «Макс-Велл».  
 

1) 08.09.2016 суддя винесла рішення у справі № 922/2096/16: 
 
Суть справи: справа стосувалася розірвання договорів, укладених у 2013 році між           
компаніями “Макс-велл” та Рендаліус Холдінг Лімітед (Нікосія, Кіпр) та стягнення коштів.           
Однією з вимог позивача Рендаліус Холдінг Лімітед було стягнення з ТОВ           
"Науково-виробничий онкологічний та кардіологічний центр "Макс-Велл" заборгованості в        
розмірі 2 724 976 477,94 грн.  
 
Результат розгляду: суддя Макаренко О.В. ухвалила рішення залишити позов без          
розгляду з огляду на той факт, що представник позивача тричі без поважних причин не              
з'явився у призначені судові засідання та не подав витребувані судом документи. 
 

2) 23.06.2016 суддя винесла рішення у справі № 922/1833/16: 
 

Суть справи: справа стосувалася стягнення коштів в розмірі 172 447 884,91 грн за             
договором про відступлення права вимоги щодо надання поворотної фінансової допомоги,          
укладеним 28.05.2013 року між ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (первісний кредитор),          
ТОВ "НВОКЦ "Макс-Велл" (новий кредитор) та ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров’я"          
(боржник). Позивачем у справі виступило ТОВ “Дослідний завод “ГНЦЛС” (код ЄДРПОУ -            
33338513). 
 
Результат розгляду: суддя Макаренко О.В. вирішила позов задовольнити частково та          
стягнути з ТОВ "НВОКЦ "Макс-велл" 60 800 000 грн. основного боргу, 53 737 205,47 грн.               
пені, 53 503 095,44 грн інфляційних втрат, 4 407 584,00 грн 3% річних та 1 500 грн.                 
судового збору, а також судовий збір на користь державного бюджету України в розмірі             
205 200 грн. 
 
Позивач ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (первісний кредитор), відповідно до даних із           
досьє, так само як і ТОВ "НВОКЦ "Макс-Велл" (новий кредитор) та ТОВ "Фармацевтична             
компанія "Здоров’я" (боржник), також пов’язано з родичами судді. У 2013-2014 роках дана            
компанія виплатила чоловіку судді 6 000 грн як самозайнятій особі та 3 350 000 грн               
свекрусі судді як самозайнятій особі (діяльність у сфері права). Згідно даних із досьє             
(арк.39), свекруха є пенсіонером та займається підприємницькою діяльністю, а до цього           
була вчителем Харківської гімназії № 6.  
 
1.3. У 2016 році суддя розглядала справу № 922/444/15 про стягнення коштів із ТОВ "АТМ               
Partners" (м. Ташкент), в якій позивачем також виступало ТОВ “Дослідний завод “ГНЦЛС”.            
За результатами розгляду справи суддя Макаренко О.В. повністю задовольнила вимоги          
позивача та ухвалила стягнути з ТОВ "АТМ Partners" на користь ТОВ "Дослідний завод             
"ГНЦЛС" заборгованість в розмірі 38 071,36 доларів США та судовий збір в розмірі 12              
018,95 грн. 
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1.4. У 2013 році суддя Макаренко О.В. розглядала ще одну справу щодо ДНВП "Об'єднання              
Комунар", ймовірно пов’язаного із її чоловіком. Відповідно до даних досьє, протягом           
2012-2013 років ДНВП "Об'єднання Комунар" ( код ЄДРПОУ - 14308730) виплатило           
чоловіку судді 30 тис грн відповідно до умов цивільно-правового договору і 20 тис грн як               
самозайнятій особі. Суддя розглядала справу № 922/2666/13 за позовом ДНВП "Об'єднання           
Комунар" до ВАТ "НВП "Система", про стягнення 251 128,72 грн. 03.09.2013 суддя            
Макаренко О.В. ухвалила рішення частково задовольнити позов фірми-клієнта свого         
чоловіка і стягнути з ВАТ "НВП "Система" на користь ДНВП "Об'єднання Комунар" 251             
105,23 грн та судовий збір у розмірі 5 022,11 грн. 

4. 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 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

У п. 5 декларації доброчесності за 2016 рік суддя вказала, що нею зазначено достовірні              
відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого           
самоврядування. Крім того, у п.2 та 3 декларації доброчесності суддя вказала, що нею та              
членами її сім’ї не здійснювалися витрати, що перевищують їх доходи, а у п.8 підтвердила,              
що випадків наявності конфлікту інтересів у її діяльності не було. Водночас обставини,            
викладені у Висновку свідчать про інше. 

 

Додатково надаємо Вищій кваліфікації комісії суддів України інформацію, яка може          
вплинути на оцінку судді за показниками доброчесності та професійної етики і           
потребує пояснення судді. 

1. Згідно з даними досьє, чоловіку судді з 22.10.2012 належали нежитлові приміщення           
у м.Харкові, загальною площею 22,2 кв.м., які він набув за договором           
купівлі-продажу у ТОВ "Аптека 216". У досьє відсутня інформація про відчуження           
чоловіком судді цього об’єкту нерухомості, проте відповідно до відомостей з          
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказаний об’єкт нерухомого          
майна певний час перебував в процесі об’єднання та його закрито. Дата та час             
державної реєстрації - 18.02.2015. Враховуючи те, що зазначені нежитлові         
приміщення відсутні у деклараціях судді за 2012, 2013, 2014, 2015 роки, вказана            
інформація потребує пояснень від судді. 

2. Відповідно до даних із досьє, чоловік судді видав 2 довіреності на автомобіль BMW             
X6: з 02.08.2010 по 02.08.2015 та 28.03.2011 по 28.03.2012. Водночас, у щорічних            
деклараціях судді за 2012, 2013, 2014, 2015 роки вказане авто не задеклароване. Ця             
інформація потребує пояснень від судді. 

3. Згідно з даними досьє (арк.44), у 2007-2012 роках суддя працювала          
помічником-консультантом народного депутата України від Партії регіонів Лелюка        
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Олексія Володимировича, який, в свою чергу, в 2004 році очолював виборчий штаб            
кандидата в Президенти України Віктора Януковича в Полтавській області та був           
довіреною особою Віктора Януковича у ТВО №153, а також був керівником           
виборчого штабу Партії регіонів в Полтавській області на парламентських виборах у           
2006 році. Під час роботи в Парламенті Лелюк О.В. був, серед іншого, членом групи              
з міжпарламентських зв’язків з Російською Федерацією. Активісти та журналісти         
інтернет-видання «Наші гроші», що займається громадським моніторингом бюджету        
України, відзначають непрозорі держзакупівлі Державного агентства резерву       
України під керівництвом Олексія Лелюка із захмарно завищеними цінами (20-40%)          
за тендерами з одним учасником та інші оборудки при продажі з держрезерву.  

4. Згідно з даними досьє, у 2014-2017 роках суддя та члени її родини здійснювали             
поїздки до Російської Федерації: 

● суддя здійснила короткотривалу поїздку до РФ на автомобілі 27-28 лютого 2014           
року; 

● сестра судді здійснила авіапереліт з Одеси до Москви і назад 17-21 березня 2015             
року; 

● свекор судді здійснив поїздку до РФ на потязі Харків-Москва 21-26 березня 2017            
року. 

● чоловік судді здійснив короткотривалу поїздку автомобілем до РФ 20-21 травня 2017           
року.  

Потрібно з'ясувати нагальність мети візитів судді та її родичів на територію           
держави-агресора з огляду на ризики таких поїздок для незалежності судді. 

5. Відповідно до декларації за 2015 рік, чоловік судді у звітному році отримував дохід             
у вигляді заробітної плати, отриманої за сумісництвом від БО "Благодійний фонд           
Олександра Доровського "Здоров'я", ТОВ “Княжий град”, ФК "Здоров’я" та         
релігійної громади “Святих Жон-Мироносиць”, а також дохід від зайняття         
підприємницькою діяльністю. Схожа ситуація була також у 2016, 2017 та 2018           
роках. Водночас, суддею не задекларовано заробітної плати чоловіка, отриманої за          
основним місцем роботи. Оскільки сумісництво - це виконання працівником, крім          
основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у          
вільний від основної роботи час на тому самому чи іншому підприємстві (установі,            
організації) або в громадянина, зазначена обставина потребує пояснення від судді.  

6. Чоловік судді Жоравович Д.О. був довіреною особою кандидата в народні депутати           
Доровського Олександра Вікторовича, який балотувався від Блоку       
народно-демократичних партій у ВРУ 5-го скликання і як самовисуванець - у ВРУ 8             
скликання. Згідно інформації на сайті громадської організації “Опора”, під час          
виборчої кампанії на зустрічах виборців з кандидатом Доровським О.В. роздавалися          
аптечки з набором ліків виробництва фармацевтичної компанії «Здоров’я»,        
генеральним директором якої він є. Підкуп виборців підтверджується відео. Згідно з           
даними щорічної декларації судді за 2018 рік, чоловік також є керівником та            
кінцевим бенефіціаром БО "Благодійний фонд Олександра Доровського "Здоров'я".  

7. До 2015 року чоловік судді очолював ТОВ “База відпочинку” Княжий град” (код            
ЄДРПОУ 35350396), засновниками якого були Геннадій Хорунжий і Олександр         

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/7383/7
http://nashigroshi.org/2013/11/25/menedzher-lelyuka-pidhopyv-tradytsiyu-shefa-kupyvshy-yalovychynu-dlya-derzhrezervu-na-14-miljoniv-po-zavyschenym-tsinam/
https://drive.google.com/file/d/1Gy2W3KvRIlJgERJbcprYuD_7VzTdLogZ/view
https://public.nazk.gov.ua/declaration/74e9cc81-5722-4a31-a506-d77d94a858fe
https://public.nazk.gov.ua/declaration/b631ba37-35f1-4d10-945e-e040f27169d6
https://public.nazk.gov.ua/declaration/99be9b93-0763-4e75-aa76-80db9c247bd0
https://public.nazk.gov.ua/declaration/223cd5a7-ace6-4553-8296-0e3e7b67d002
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp037?PT001F01=910&pf7331=169
https://www.chesno.org/politician/23896/
https://oporaua.org/news/vybory/parlamentski-vybory/pozachergovi-vybory-do-verkhovnoyi-radi-2014-roku/6414-harkiv-kandydat-mazhorytarnyk-rozdav-aptechky-zdorovja
https://www.youtube.com/watch?v=2Tdwn7F43Nk#action=share
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=11848517&tb=history


Доровський (за даними інтернет-ЗМІ обидва – представляють інтереси російського         
власника групи компаній “Здоров’я”, члена Ради Федерацій Державної думи РФ та           
партії “Єдина Росія” Олександра Шишкіна, який є також членом Комітету по           
обороні та безпеці Ради Федерацій та голосував за підтримку анексії Криму та            
вторгнення російських військ на територію України). Відповідно до даних із          
аналітичної системи “YouControl”, чоловік судді та Олександр Доровський також         
були керівниками та підписантами релігійної громади “Святих Жон-Мироносиць        
Харківської Єпархії УПЦ Московського патріархату” (код ЄДРПОУ - 38877839), а у           
2009-2014 роках чоловік судді очолював ТОВ “Новосанжарський завод мінеральних         
вод” (код ЄДРПОУ - 36627604), що належить Єгору Олександровичу Доровських          
(ймовірно, сину Олександра Доровських). Варто також відзначити, що адресою         
місцезнаходження юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром яких був чоловік судді, а          
саме: ТОВ “РЕАЛ-ПРАВО” (код ЄДРПОУ - 38160754); ТОВ “ПРАВО-РЕСУРС”         
(код ЄДРПОУ - 38160766); ТОВ “Юрпромінвест” (код ЄДРПОУ - 38160775), БО           
"Благодійний фонд Олександра Доровського "Здоров'я" (код ЄДРПОУ - 40115407) та          
адресою місцезнаходження ТОВ “Новосанжарський завод мінеральних вод” (код        
ЄДРПОУ - 36627604), ТОВ “База відпочинку” Княжий град” досі є м. Харків,            
вулиця Шевченка, будинок 28-А. 

8. Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій         
держави або місцевого самоврядування, за 2015, чоловік судді був керівником та           
кінцевим бенефіціаром ТОВ "Науково-виробничий онкологічний та кардіологічний       
центр "МАКС-ВЕЛЛ" (код ЄДРПОУ - 34706364), володіючи 100% від загального          
капіталу, номінальною вартістю 100 000 грн. Згідно з даними аналітичної системи           
“YouControl”, чоловік судді закінчив працювати як керівник даного підприємства         
14.06.2016, а саме ТОВ «НВОКЦ «Макс-Велл» з 03.06.2016 знаходиться у процесі           
припинення. Згідно з даними із щорічної декларації за 2016 рік, у цьому році чоловік              
відчужив свої корпоративні права у ТОВ «НВОКЦ «Макс-Велл» за символічну суму           
у розмірі 1 000 грн Чернусі Роману Вікторовичу, хоча розмір статутно капіталу            
становить 100 000 грн.  

Водночас, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від          
21.11.2016 на корпоративні права у вигляді частки у статутному капіталі Товариства           
з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий онкологічний і кардіологічний       
центр «Макс-Велл» (код ЄДРПОУ 34706364) в розмірі 100% статутного капіталу          
було накладено арешт та заборонено відчуження зазначеної частки та/або будь-якої          
її частки. Зокрема, відповідно до даних, які містяться в ухвалі, слідчим управлінням            
ГУ НП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному          
провадженні № 12012110000000147 від 23.11.2012 за заявами АТ «БТА Банк»          
(Республіка Казахстан) щодо розкрадання майна - грошових коштів, цінних паперів          
та майна, яке перебувало у заставі банку, колишніми службовими особами банку, за            
попередньою змовою із представниками іноземних компаній - нерезидентів.        
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаними особами під приводом        
видачі кредитів, позик для ведення фінансово - господарської діяльності на території           
України та під приводом продажу простих іменних акцій ПАТ «БТА Банк»           
(Україна), заволоділи коштами АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) в сумі 167           
180 000 доларів США, що є особливо великим розміром. Під час реалізації            

http://www.lustration.com.ua/%D1%89%D0%BE-%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%83%D1%94-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%83-%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://www.theinsider.ua/rus/business/55c49452beb73/
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6220963
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7440969&tb=history
https://public.nazk.gov.ua/declaration/74e9cc81-5722-4a31-a506-d77d94a858fe
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5998228&tb=history
https://public.nazk.gov.ua/declaration/b631ba37-35f1-4d10-945e-e040f27169d6
http://reyestr.court.gov.ua/Review/63062982


незаконних схем із заволодіння грошовими коштами АТ «БТА Банк» (Республіка          
Казахстан) використовувались юридичні особи, створені за законодавством України,        
зокрема ТОВ «Євразія-Фінанс», ТОВ «Науково-виробничий онкологічний і       
кардіологічний центр «Макс-Велл». Важливо зазначити, що за даними аналітичної         
системи “YouControl”, чоловік судді очолював комісію з ліквідації ТОВ         
“Євразія-Фінанс” (ЄДРПОУ 33238569). Зазначена вище інформація потребує       
пояснень від судді. 

 

Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до початку її             
співбесіди з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, оскільки комісія призначила її у            
строк, що унеможливив таку комунікацію, а суддя не надала свої контакти. Громадська рада             
доброчесності готова розглянути пояснення судді, якщо такі надійдуть. 
 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності (підписано електронним цифровим підписом) 

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=8086253


ПРОТОКОЛ 
електронного голосування 

(є невід’ємною складовою висновку) 
  

31.07.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 12-ма голосами з 16 голосів           
членів Ради. Остапенко Дмитро та Жернаков Михайло взяли самовідвід. 
 
У голосуванні взяли участь 12 членів: 

1. Валько Вадим 
2. Кулібаба Андрій 
3. Маселко Роман 
4. Мєлких Едуард 
5. Моторевська Євгенія 
6. Середа Максим 
7. Соколенко Наталія 
8. Стригун Дмитро 
9. Сухоставець Роман 
10. Чижик Галина 
11. Шепель Тарас 
12. Яким’як Олег 

  
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 

 


