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Висновок 
про невідповідність судді Мукачівського міськрайонного суду  

Закарпатської області 
 Заболотного Андрія Миколайовича 

критеріям доброчесності та професійної етики 
 

Проаналізувавши інформацію про суддю Мукачівського міськрайонного суду       
Закарпатської області Заболотного Андрія Миколайовича (далі – суддя), Громадська         
рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку, про невідповідність           
судді критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
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. Відповідно до інформації, яка міститься в досьє, суддя з 08.06.2012 по 29.01.2016             
перебував у шлюбі з Заболотною (Ясніцькою) Уляною Мар'янівною. Однак у          
паперових деклараціях за 2012, 2013, 2014, 2015 роки суддя не вказав свою дружину. 

 
В електронній декларації за 2015 рік дружину вказано та задекларовано, що вона є             
власницею квартири площею 71 кв.м у м. Львові (з 21.09.2001).  

 
2. У деклараціях за 2012, 2013, 2014 роки не задекларовано жодний об’єкт житлової             
нерухомості (на праві власності чи на праві користування), де міг би проживати суддя,             
зокрема, і за місцем роботи суддею в Мукачівському міськрайонному суді          
Закарпатської області. 

 
Згідно з електронною декларацією за 2018 рік, суддя з 28.05.2014 має право            
користування квартирою загальною площею 47 кв.м у м. Мукачево. Проте в декларації            
за 2014 рік відомості про вказану квартиру відсутні. 
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3. Згідно з декларацією за 2018 рік, суддя з 28.05.2014 має право користування (у              
зв’язку з реєстрацією місця проживання) житловим будинком загальною площею 161          
кв.м у смт. Великі Бірки Тернопільського району Тернопільської області, власницею          
якого є його мати Заболотна Оксана Адольфівна. Проте в паперових деклараціях за            
2012, 2013, 2014, 2015 роки відомості про вказаний будинок відсутні.  
 
У Розділі 2.1 електронних декларацій за 2015, 2016, 2017 роки будинок у смт. Великі              
Бірки вказаний як зареєстроване місце проживання та місце фактичного проживання          
або поштова адреса, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може            
надсилати кореспонденцію суб'єкту декларування. Однак у Розділі 3 “Об'єкти         
нерухомості” декларацій не надано інформацію про зазначений будинок.  

 
4. Згідно з декларацією за 2018 рік, суддя з 09.10.2010 має право користування             
легковим автомобілем Мазда 6 2008 року випуску, власником якого є його батько            
Заболотний Микола Дмитрович. Проте в деклараціях за 2012, 2013, 2014 роки           
відомості про вказаний автомобіль відсутні.  

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності (підписано електронним цифровим підписом) 
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ПРОТОКОЛ 

електронного голосування 
(є невід’ємною складовою рішення) 

  
06.10.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації         
11-ма голосами з 18 голосів членів Ради.   
 
У голосуванні взяли участь 11 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген  
3) Куйбіда Роман 
4) Кулібаба Андрій 
5) Марчук Антон 
6) Маселко Роман 
7) Мєлких Едуард 
8) Моторевська Євгенія 
9) Соколенко Наталія 
10) Сухоставець Роман 
11) Яким’як Олег 

 

 
 
  

Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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