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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді  

Михайлівського районного суду Запорізької області  
Олійника Максима Юрійовича 

критеріям доброчесності та професійної етики 
  
Проаналізувавши інформацію про суддю Михайлівського районного суду Запорізької        
області Олійника Максима Юрійовича (далі – суддя), Громадська рада         
доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді           
критеріям доброчесності та професійної етики. 
  
Суддя приймав рішення за наявності очевидного конфлікту інтересів. 
(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) 
 
У своїй анкеті (с. 5) як осіб, які можуть надати йому рекомендацію, суддя зазначив              
Пушкарьову Світлану Павлівну та Нікандрову Світлану Олександрівну.  
 
За даними з відкритих джерел, Пушкарьова С. П. є суддею Василівського районного            
суду Запорізької області з квітня 1990 року, а Нікандрова С. О. є суддею цього ж суду з                 
грудня 2004 року. У цьому суді працював і суддя з квітня 2003 року по липень 2013                
року на посадах секретаря судового засідання, консультанта та помічника судді. 
 
Тобто суддя не тільки тривалий час працював в одному суді з Пушкарьовою С. П.              
та Нікандровою С. О., але й в нього склалися з ними настільки близькі відносини,              
що вони можуть надати йому рекомендацію. 
 
Ухвалою Михайлівського районного суду Запорізької області від 01.04.2015 у справі №           
311/85/15-ц закрите провадження у цивільній справі за позовом Сібулатова М. П. до            
Нікандрової С. О. про визнання незаконними дій та бездіяльності через те, що справа             
не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. У рішенні чітко          

https://grd.gov.ua/
http://dovidka.com.ua/user/?code=299233
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540/2004
http://reyestr.court.gov.ua/Review/43400653


ідентифіковано, що Нікандрова С. О. є суддею Василівського районного суду          
Запорізької області. 
 
Постановою Михайлівського районного суду Запорізької області від 12.01.2016 у         
справі № 311/4536/15-а задоволено позов Пушкарьової С. П. до Управління Пенсійного           
фонду України у Василівському районі Запорізької області та визнано протиправними          
дії відповідача щодо припинення виплати їй пенсії за віком. В рішенні чітко            
ідентифіковано, що Пушкарьова С. П. є суддею Василівського районного суду          
Запорізької області. 
 
Рішення у справах № 311/85/15-ц та № 311/4536/15-а ухвалював суддя Олійником М.            
Ю. 
 
На думку Громадської ради доброчесності, розгляд суддею справ, в яких          
учасниками були його колишні колеги, які, крім того, є особами, які можуть            
надати йому рекомендацію, породжує обґрунтовані сумніви у можливості судді         
забезпечити незалежний та безсторонній судовий розгляд. 
 
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію,        
яка сама по собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснення судді. 
 
Згідно з даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування, за 2018 рік, суддя отримав дохід від відчуження          
нерухомого майна у розмірі 49 776 грн. Виходячи з даних декларації за 2017 рік можна               
стверджувати, що суддя відчужив квартиру у м. Токмак, Запорізької області, площею           
51,4 кв.м. Потребує пояснення судді порівняно низька вартість продажу квартири.  
 
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
затвердження цього висновку, оскільки суддя не надав контактної інформації.         
Громадська рада доброчесності готова розглянути пояснення судді, якщо такі         
надійдуть. 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою висновку) 

 
16.06.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 14-ма голосами з 19          
голосів членів Ради. 
 
У голосуванні взяли участь 14 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Куйбіда Роман 
4) Марчук Антон 
5) Маселко Роман 
6) Мєлких Едуард 
7) Моторевська Євгенія 
8) Остапенко Дмитро 
9) Середа Максим 
10) Смалюк Роман 
11) Сухоставець Роман 
12) Стригун Дмитро 
13) Чижик Галина 
14) Шепель Тарас 

 
 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 
 
 


