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Громадською радою доброчесності 

24.09.2019 
  

ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Корецького районного суду Рівненської області 

Сірака Дмитра Юрійовича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

 
Проаналізувавши інформацію про суддю Корецького районного суду Рівненської        
області Сірака Дмитра Юрійовича (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 чи члена сім'ї, що є             
ліквідним активом, дохід, або значно занизив 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. У щорічних паперових деклараціях за 2013-2015 роки (арк.110-136 досьє) та           
щорічній електронній декларації за 2015 рік суддя не задекларував жодного житла,           
лише земельні ділянки. Водночас форми декларацій передбачали, що суб'єкт         
декларування повинен задекларувати всі об'єкти нерухомості, що належать йому або          
членам його сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві               
користування. 

1.2. У щорічних електронних деклараціях за 2015 та 2016 роки суддя вказував, що його              
зареєстроване місце проживання знаходиться в с.Здовбиця Здолбунівського району        
Рівненської області, а фактичним місцем проживання є с. Новий Корець Корецького           
району Рівненської області. Водночас жодного житла ні за зареєстрованим, ні за           
фактичним місцем проживання суддя не задекларував. 

1.3. Згідно з даними щорічної електронної декларації за 2016 рік, дружині судді з             
30.09.1993 на праві власності належить 1/4 квартири у м. Здолбунів Рівненської області,            
загальною площею 40,5 кв.м. У жодній майновій декларації за попередні періоди це            
майнове право суддя не задекларував.  
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1.4. У щорічній електронній декларації за 2017 рік суддя зазначив, що з 04.08.2008 у              
нього виникло право користування житловим будинком в с.Здовбиця Здолбунівського         
району Рівненської області, загальною площею 148,1 кв.м, який на праві власності           
належить батьку судді. У жодній майновій декларації за 2013-2016 роки це майнове            
право суддя не декларував.  

1.5. Відповідно до щорічних майнових декларацій за 2015-2018 роки, судді на праві            
власності належать дві земельні ділянки: 1 тис кв.м. у с.Святе Здолбунівського району            
Рівненської області (дата набуття права — 02.08.2013) та 30 тис кв.м у с.Здовбиця             
Здолбунівського району Рівненської області (дата набуття права — 03.08.2011).         
Водночас, згідно з даними досьє та відомостей Державного земельного кадастру про           
право власності та речові права на земельну ділянку (додаток 1), у власності судді             
перебувають три земельні ділянки: 1 тис. кв.м у с.Святе Здолбунівського району           
Рівненської області (дата набуття права — 22.08.2013), 330 кв.м та 1 242 кв.м у              
с.Здовбиця Здолбунівського району Рівненської області (дата набуття права —          
01.04.2008). 

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. Відповідно до даних щорічних майнових декларацій за 2015-2018 роки, судді з            
15.10.2008 на праві власності належить автомобіль Chevrolet Tacuma UF75Z 2007 р.в.           
вартістю 84 000 грн (близько 17 тис. доларів США за офіційним курсом НБУ на дату               
придбання). Проте, згідно з даними досьє (арк.34), станом на момент придбання           
автомобілю, суддя лише два тижні працював на своїй першій офіційній роботі —            
консультантом Здолбунівського районного суду Рівненської області. Наявність у нього         
власних коштів, достатніх для придбання автомобіля одразу після початку трудової          
діяльності є досить сумнівною, а тому джерела їх походження потребують пояснення           
судді та документального підтвердження. 

2. Відповідно до даних щорічних майнових декларацій за 2015-2018 роки, судді з            
10.08.2013 на праві користування належить автомобіль Opel Astra 2007 р.в., власником           
якого є батько судді. Водночас у щорічних паперових деклараціях за 2013 та 2014 роки              
(арк.110-127 досьє), наявне право користування цим автомобілем суддя не         
задекларував.  

 

Громадська рада доброчесності готова розглянути пояснення судді, якщо такі         
надійдуть. 

 

Додатки: 
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1. Відомості Державного земельного кадастру про право власності та речові права          
на земельні ділянки. 

  
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 

  



 

Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою рішення) 
 

24.09.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 11-ма голосами з 18          
голосів членів Ради. 
 
У голосуванні взяли участь 11 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Куйбіда Роман 
5) Кулібаба Андрій 
6) Марчук Антон 
7) Маселко Роман 
8) Мєлких Едуард 
9) Савчук Андрій 
10) Соколенко Наталя 
11) Стригун Дмитро 

 
 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 


