
ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ 
  

     https://grd.gov.ua                   head@grd.gov.ua 
___________________________________________________________________________ 
  

  
Затверджено 

Громадською радою доброчесності 
25.07.2019 

  

ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Зарічненського районного суду Рівненської області 

Світличного Романа Вадимовича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Світличного Романа Вадимовича (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) 
 
У декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013            
рік суддя вказав, що у нього відсутні члени сім’ї, відомості про яких підлягали б              
декларуванню. Проте в Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься         
рішення №69189360, ухвалене за результатами розгляду справи № 562/3043/17 за          
позовом Світличного Р.В. до Світличної Н.В. про визнання батьківства та внесення           
змін в актовий запис. 
 
Згідно з рішенням, з жовтня 1996 року сторони перебували у фактичних шлюбних            
відносинах без реєстрації шлюбу. У них народився син, актовий запис про народження            
було зроблено за вказівкою матері. Але у серпні 1997 року в них були припинені              
сімейні відносини. У 2000 році відповідачка зареєструвала шлюб з ОСОБА_5. Згідно з            
свідоцтвом про встановлення батьківства від 30.11.2000 ОСОБА_5 було записано         
батьком дитини. Починаючи з грудня 2006 року, сторони знову почали проживати як            
сім’я. 24.07.2014 зареєстрували шлюб. Позивач є батьком сина, але у свідоцтві про його             
народження вказана інша особа. 
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Вказане підтверджує про те, що станом на 31.12.2013 Світличний Роман Вадимович           
проживав разом із Світличною Наталією Валентинівною, був пов’язаний із неї          
спільним побутом, мав взаємні права та обов’язки, а тому суддя мав би внести             
відомості про Світличну Н.В. як члена сім’ї до декларації про майно, доходи, витрати і              
зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. 
 
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію, яка         
сама по собі не стала підставою для висновку, але може бути врахована під час              
проведення співбесіди із суддею. 
 
В анкеті судді у пункті 3 “Відомості про притягнення до юридичної відповідальності”            
щодо отримання повістки чи виклику до суду проставлено “Ні”, повісток чи викликів            
до суду не отримував. Суддя був стороною таких справ: 

● справа 3-1672/10 від 20.10.2010 
● справа № 562/3043/17: позов до Світличної Н.В. про визнання батьківства,          

внесення змін в актовий запис про народження  
Джерело: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69189360   

● справа №2а-3469/10: скасування постанови у справі про адміністративне        
правопорушення. 

 
У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого          
самоврядування, за 2015, 2016, 2017, 2018 роки суддя вказав, що його фактичним            
місцем проживання є об’єкт нерухомого майна, розташований в смт Зарічне          
Рівненської області. Водночас суддя не задекларував жодного об’єкта нерухомого         
майна, придатного для проживання в ньому та розташованого в смт Зарічне           
Рівненської області. 
 
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
початку його співбесіди з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, оскільки          
він не надав контактної інформації. 
  
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою висновку) 

 
25.07.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 12-ма голосами з 18          
голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 12 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Куйбіда Роман 
4) Кулібаба Андрій 
5) Мєлкіх Едуард 
6) Савчук Андрій 
7) Стригун Дмитро 
8) Соколенко Наталія 
9) Сухоставець Роман 
10) Чижик Галина 
11) Шепель Тарас 
12) Яким'як Олег 

 
 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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