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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Сокирянського районного суду Чернівецької області 

Ратушенка Олександра Миколайовича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Сокирянського районного суду Чернівецької        
області Ратушенка Олександра Миколайовича (далі – суддя), Громадська рада         
доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді           
критеріям доброчесності та професійної етики. 
  
1. Суддя безпідставно не задекларував своєчасно своє майно та члена сім'ї. 
(підпункти 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 щорічної декларації за 2018 рік, судді з 04.04.2014 належить на праві              
користування земельна ділянка в місті Чернівці площею 467 кв.м. Проте у щорічних            
паперових деклараціях за 2013-2015 роки та електронних деклараціях за 2015, 2016,           
2017 рік зазначену земельну ділянку суддя не задекларував. 

1.2. Згідно з щорічною декларацією за 2015 рік, дружина судді набула у власність             
21.08.2009 вантажний автомобіль Renault Master 2002 року випуску. Проте у щорічних           
паперових деклараціях за 2013-2015 роки зазначений автомобіль суддя не         
задекларував. 

1.3. Відповідно до щорічної декларації за 2015 рік дружина судді набула у            
користування з 01.09.2015 легковий автомобіль Toyota Highlander 2011 року випуску.          
Водночас у щорічній паперовій декларації за 2015 рік зазначений автомобіль суддя не            
задекларував. 

Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію,        
яка сама по собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснення судді. 
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1. Згідно з даними щорічних декларацій за 2015-2018 роки, суддя отримав право            
користування квартирою в місті Чернівці (площею 274,5 кв.м). При цьому датою           
набуття права вказано 04.04.2014. Водночас у щорічних паперових деклараціях за          
2014-2015 роки (с. 92-122 досьє) право користування квартирою не декларувалося. 

2. Відповідно до реєстру декларацій, суддя 24.09.2019 подав декларацію доброчесності          
кандидата на посаду судді. У поданій декларації суддя на запитання №22 “Мною не             
здійснювалися вчинки, що можуть мати наслідком притягнення мене до         
відповідальності” відповів “підтверджую”. Водночас, відповідно до інформації з        
Єдиного державного реєстру судових рішень постановою Шевченківського районного        
суду м. Чернівці від 18.03.2019 суддю було притягнуто до адміністративної          
відповідальності за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення         
(суддя порушив п.п. 10.4, 2.3.б Правил дорожнього руху України) і накладено           
адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 340 (триста сорок) гривень на            
користь держави.  

Відповідно до п. 4 Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності           
кандидата на посаду судді (далі - Правил) у декларації зазначаються твердження, які            
мали місце упродовж усього життя особи, яка її заповнює, та актуальні станом на час її               
подання. А згідно з п. 7 Правил, кандидат має право за власним бажанням навести у               
декларації у довільній формі додаткові пояснення щодо наведених тверджень. Проте          
цим правом суддя не скористався.  
 
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
початку його співбесіди з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, оскільки          
суддя не надав контактних даних для комунікації.  
  

Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою висновку) 

 
08.10.2019 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) Остапенко Дмитро 
11) Савчук Андрій 
12) Середа Максим 
13) Стригун Дмитро 
14) Соколенко Наталія 
15) Шепель Тарас 

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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