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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Іллінецького районного суду Вінницької області  

Шелюховського Миколи Вікторовича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Іллінецького районного суду Вінницької        
області Шелюховського Миколу Вікторовича (далі – суддя), Громадська рада         
доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді           
критеріям доброчесності та професійної етики. 

Суддя або пов’язана з ним особа отримали майно, легальність походження якого,           
на думку розсудливого спостерігача, викликає обґрунтовані сумніви. 

(підпункт 4.10 п. 4 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, які містяться в декларації особи, уповноваженої на виконання           
функцій держави, за 2018 рік, у 2013 році дружина судді придбала квартиру загальною             
площею 79 кв.м за 148 000 грн, а в 2014 році - квартиру загальною площею 62 кв.м за                  
149 000 грн. Обидва об’єкти нерухомості знаходяться в будинку по вулиці Л.Ратушної            
в м.Вінниці. Аналіз наявних у відкритих інтернет-ресурсах пропозицій продажу         
аналогічних (схожих) за площею об’єктів нерухомості показав, що середня вартість          
квадратного метру житла у Вінниці у 2013-2014 роках складала від 900 до 1000 доларів              
(від 7200 до 8 000 грн відповідно). За даними медіа, ціни на житло в Вінниці станом на                
2013 рік були одними з найвищих в Україні. Таким чином, реальна вартість квартири             
загальною площею 79 кв.м, яку придбала дружина судді, складала на момент покупки            
близько 568 000 грн. Реальна вартість квартири загальною площею 62 кв.м – не менше              
446 000 грн. Таким чином, ціна квартир була занижена у 3,5 рази.  

Наведене дозволяє стверджувати про існування серйозних сумнівів у відповідності         
судді критеріям доброчесності та професійної етики та не може бути проігноровано           
суспільством. 
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Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію,        
яка сама по собі не стала підставою для висновку, але має бути оцінена Вищою              
кваліфікаційною комісією суддів України у сукупності з іншими обставинами, які          
характеризують суддю та можуть свідчити про невідповідність критеріям        
доброчесності та професійної етики. 

1. Відповідно до даних, які містяться в декларації особи, уповноваженої на виконання            
функцій держави, за 2018 рік, у 2013 році дружина судді придбала квартиру загальною             
площею 79 кв.м в м.Вінниці, в 2014 році - квартиру загальною площею 62 кв.м в               
м.Вінниці, в 2016 році – будинок загальною площею 74 кв.м в селі Марківці             
Вінницької області. У зв’язку з цим є потреба з’ясувати джерела походження коштів на             
придбання цих об’єктів нерухомості. 

2.Відповідно до інформації, яка наявна в досьє, 24.09.2016 суддя звернувся до           
правоохоронних органів із заявою, що його авто Ауді А6 пошкоджене на одній з             
вулиць м.Вінниці. Авто такої ж марки 2000 року випуску з 2012 по 2017 роки на праві                
власності належало матері судді. З високою ймовірністю, це один і той же            
транспортний засіб. Однак в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій          
держави, за 2016 рік суддя не вказав право користування будь-яким транспортним           
засобом.  

На підставі викладених фактів Громадська рада доброчесності зробила оцінку про          
невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики. 

 

Координатор  

Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 

 

 
 
  

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_b83d81fb-20bf-4e5d-8a4a-f9b0e54f2f2e
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_1698287e-1e64-420c-bc41-6344d6a8a57c


 
 
 

Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою висновку) 
 

29.07.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 16-ма голосами з 18          
голосів членів Ради. 
 
У голосуванні взяли участь 16  членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Кулібаба Андрій 
5) Марчук Антон 
6) Маселко Роман 
7) Мєлких Едуард 
8) Моторевська Євгенія 
9) Остапенко Дмитро 
10) Савчук Андрій 
11) Середа Максим 
12) Стригун Дмитро 
13) Сухоставець Роман 
14) Чижик Галина 
15) Шепель Тарас 
16) Яким`як Олег 

 

 

 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 

 


