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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Окружного адміністративного суду міста Києва  

Качура Ігоря Анатолійовича  
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Окружного адміністративного суду міста Києва         
Качура Ігоря Анатолійовича (далі – суддя), Громадська рада доброчесності виявила          
дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності           
та професійної етики. 
 
1. Суддя допускав дії (бездіяльність) або ухвалював рішення, обумовлені         
політичними мотивами, корпоративною солідарністю, маніпулюючи обставинами      
чи законодавством, або мав економічну, корупційну чи іншу особисту зацікавленість          
в ухваленні (неухваленні) певного рішення. 
 
Суддя причетний до зловживання процесуальними повноваженнями чи правами,        
незалежно від того чи встановлені ці зловживання судом. 
 
Суддя у минулому допускав іншу поведінку, яка вказує на недостатній рівень           
незалежності та спроможності не піддаватися впливу 

(підпункти 1.8, 1.10 п. 1, підпункти 3.9, 3.12, 3.13 п. 3 Індикаторів визначення             
невідповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та         
професійної етики, затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від        
11.01.2019) 

 
1.1. Національне антикорупційне бюро України (далі – НАБУ) проводить розслідування          
справи за фактами незаконних дій голови та низки суддів Окружного адміністративного           
суду м. Києва, які мають ознаки тяжких злочинів: створення злочинної організації,           
захоплення влади, втручання у діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України          
(далі – ВККС), втручання у діяльність судових органів. У межах цієї справи оголошено             
підозри голові суду Павлу Вовку, Володимиру Келеберді та ще п’ятьом суддям. 
 
З рішення Вищої ради правосуддя (далі – ВРП) щодо розгляду клопотань про            
відсторонення суддів ОАСК від посади відомо, що слідством «під час досудового           
розслідування встановлено, що у лютому 2019 року суддя Вовк П.В., побоюючись бути            
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визнаним ВККСУ таким, що не відповідає займаній посаді судді (не підтвердив здатність            
здійснювати правосуддя у відповідному суді), та надалі звільненим, з метою уникнення           
оцінювання ВККСУ та намагаючись залишитися на посадах судді та голови Окружного           
адміністративного суду міста Києва, усвідомлюючи наслідки своєї неявки для         
проходження оцінювання, вирішив створити та очолити злочинну організацію, залучивши         
до участі в ній суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, інших осіб, та під              
його керівництвом, використовуючи повноваження суддів Окружного адміністративного       
суду міста Києва, прикриваючись виконанням вимог закону, організувати постановлення         
суддями судових рішень (ухвал, рішень) внаслідок свавільного зловживання суддівськими         
повноваженнями, у тому числі таких, якими будуть встановлені факти нібито          
відсутності повноважень у діючих членів ВККСУ, членів Вищої ради правосуддя та           
певних посадових осіб, які мали бути розподілені на більшість суддів Окружного           
адміністративного суду міста Києва, що, за злочинним планом Вовка П.В., призвело до            
виникнення конфлікту інтересів у суддів Окружного адміністративного суду міста Києва          
та членами ВККСУ, внаслідок чого унеможливлювалось або відтерміновувалось на         
тривалий час проведення кваліфікаційного оцінювання суддів цього суду, тим самим          
створювалися штучні перешкоди діяльності ВККСУ та її членів.  
 
Також вирішив, залучивши учасників злочинної організації, організувати в подальшому         
призначення (обрання) у протизаконний спосіб на посади членів ВККСУ підконтрольних          
йому осіб замість діючих членів ВККСУ, щодо яких судовими рішеннями будуть           
встановлені факти відсутності повноважень, або тих, які внаслідок незаконного         
втручання в їхню діяльність Вовка П.В. та інших залучених осіб погодяться зайняти            
вакантні посади.  
 
Крім того, вирішив організувати в аналогічний незаконний спосіб призначення (обрання)          
на посади членів Вищої ради правосуддя підконтрольних йому осіб для досягнення           
основної мети злочинної організації – встановлення контролю, у першу чергу, над ВККСУ,            
а також над Вищою радою правосуддя, враховуючи, що цей орган розглядає відповідні            
подання ВККСУ, у тому числі щодо звільнення з посади за результатами           
кваліфікаційного оцінювання, а також що цей орган наділений повноваженнями         
притягувати суддів до встановленої законом відповідальності, щоб убезпечити та         
виключити таку можливість щодо себе та інших суддів – учасників злочинної організації,            
у тому числі суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, тобто захопити           
державну владу в особі державного органу суддівського врядування, утвореного в системі           
правосуддя для забезпечення добору суддів, та конституційного органу державної влади          
та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення            
незалежності судової влади, відповідно 
 
З метою реалізації вказаного плану Вовк П.В., перебуваючи у місті Києві, період з             
початку лютого 2019 року, але не пізніше 14 лютого 2019 року (більш точні час та місце                
досудовим розслідуванням не встановлені), вирішив створити та очолити ієрархічне         
об’єднання осіб – злочинну організацію для вчинення під його керівництвом тяжких           
злочинів, що посягають на основи національної безпеки України, протиправно         
використовуючи своє службове становище голови Окружного адміністративного суду        
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міста Києва, повноваження суддів очолюваного ним суду, позаслужбові відносини із          
суддями вказаного суду, адвокатами, службовими та іншими особами тощо. 
 
Основною метою діяльності створюваної ним злочинної організації було встановлення         
контролю над ВККСУ та Вищою радою правосуддя, тобто захоплення державної влади в            
особі державного колегіального органу суддівського врядування, який на постійній основі          
діє у системі правосуддя України (державного органу суддівського врядування,         
утвореного в системі правосуддя для забезпечення добору суддів), та конституційного          
органу державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній            
основі для забезпечення незалежності судової влади, а проміжною метою злочинної          
організації – перешкоджання роботі ВККСУ, а саме створення штучних перешкод у           
діяльності ВККСУ та її членів. 
 
Для реалізації вказаного злочинного плану голова Окружного адміністративного суду         
міста Києва Вовк П.В., діючи умисно, в особистих інтересах, використовуючи своє           
службове становище, протягом лютого – квітня 2019 року залучив суддів Окружного           
адміністративного суду міста Києва Аблова Є.В., Погрібніченка І.М., Качура І.А., Саніна           
Б.В., Келеберду В.І., Огурцова О.П., до відома яких під час особистих розмов, у тому числі               
у службових кабінетах голови та заступника голови суду, неодноразово доводив          
злочинний план, зокрема щодо необхідності постановлення судових рішень (ухвал, рішень)          
внаслідок свавільного зловживання повноваженнями під прикриттям виконання вимог        
закону з метою досягнення як проміжної, так і основної мети злочинної організації. Зі             
свого боку, судді Окружного адміністративного суду міста Києва Аблов Є.В.,          
Погрібніченко І.М., Качур І.А., Санін Б.В., Келеберда В.І., Огурцов О.П., діючи умисно, з             
мотивів особистої зацікавленості та власного кар’єризму, безпідставно ототожнюючи        
інтереси служби з особистими та явно протиправними інтересами голови цього суду           
Вовка П.В., протягом лютого – квітня 2019 року, перебуваючи у вказаних кабінетах, за             
наведених вище обставин неодноразово погоджувалися із запропонованим Вовком П.В.         
планом вчинення злочинів, зобов’язалися відшукати осіб, які будуть подавати         
адміністративні позови до членів ВККСУ та суб’єктів призначення (обрання) членів          
ВККСУ, у разі отримання за результатами розподілу Єдиною судовою         
інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизованого розподілу) відповідних     
адміністративних позовів прийняти їх до розгляду, відкрити провадження у таких          
справах та за вказівкою Вовка П.В., свавільно зловживаючи суддівськими         
повноваженнями, прикриваючись виконанням вимог закону, постановити судові рішення        
(ухвали, рішення), потрібні, у тому числі, для перешкоджання роботі ВККСУ та           
подальшого встановлення злочинною організацією на чолі з Вовком П.В. контролю над           
ВККСУ і Вищою радою правосуддя, тобто захоплення державної влади над вказаними           
державними органами». 
 
На підтвердження незаконних дій суддів на офіційному сайті НАБУ опубліковані          
фрагменти записів з кабінету голови Окружного адміністративного суду м. Києва Павла           
Вовка, отримані шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій (запис № 1, 2, 3,             
4).  
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Ігор Качур зафіксований на цих записах. Він розглядав справи, які, за версією слідства,             
використовувалися Павлом Вовком для досягнення своїх протиправних цілей. 
 
Відповідно до даних слідства, у провадженні судді перебувала справа № 640/5514/19 за            
позовом громадських організацій «Український суспільно-правовий рух: демократія через        
право», «Громадська рада міжнародних експертів», у якому позивачі просили визнати          
протиправною бездіяльність голови ВККС з організації роботи та неналежне здійснення          
загального керівництва ВККС, визнати відсутність з 05.12.2018 повноважень члена ВККС          
у Сергія Козьякова та зобов’язати його утриматися від здійснення повноважень члена           
ВККС. 
 
25.04.2019 суддя Ігор Качур об’єднав у цьому провадженні дві інші справи з аналогічними             
позовними вимогами за клопотанням позивача: 
 
● справа № 640/5722/19, провадження у якій відкрито 05.04.2019 (суддя Федорчук А. Б.); 
● справа № 640/5926/19, провадження у якій відкрито 10.04.2019 (суддя Кармазін О. А.). 
 
У зв’язку з невиконанням Головою ВККС наказу Голови Державної судової адміністрації           
України про призначення Сергія Остапця на посаду члена ВККС голова Окружного           
адміністративного суду міста Києва Павло Вовк вирішив організувати постановлення         
суддею Ігорем Качуром у цій справі ухвали з метою зобов’язання Голови ВККС Сергія             
Козьякова прийняти Сергія Остапця на роботу як члена ВККС. 
 
15.05.2019 Павло Вовк після надання у присутності Ігоря Качура незаконних вказівок           
судді Ігорю Погрібніченку дав незаконну вказівку судді Качуру ухвалити рішення про           
задоволення клопотання Сергія Остапця про забезпечення адміністративного позову у         
справі № 640/5514/19, а також погодив з Качуром текст відповідної ухвали та інші             
проблемні питання, пов’язані з розглядом цієї адміністративної справи. 
 
Надалі цього самого дня суддя Ігор Качур прийняв до розгляду адміністративний позов            
Сергія Остапця як третьої особи та залучив його як третю особу, а також постановив              
ухвалу, якою задовольнив його клопотання про вжиття заходів забезпечення позову, якою           
встановив обов’язок голови ВККС негайно ухвалити розпорядчий акт (наказ або          
розпорядження) про включення (зарахування) Сергія Остапця до складу (штату) ВККС як           
члена ВККС. 
 
12.02.2020, тобто через 10 місяців після відкриття провадження у справі №           
640/5514/19, суддя з власної ініціативи постановив ухвалу про витребування від          
позивачів доказів, що голова дійсно «приймав будь-які управлінські рішення чи здійснював           
повноваження у період з 05 грудня 2018 року». Витребувані документи суддя зобов’язав            
подати суду в п'ятиденний строк з дня отримання цієї ухвали. При цьому сама ухвала була              
надіслана судом до ЄДРСР не в день / наступного дня після ухвалення, а лише на дев’ятий                
день з дня ухвалення (21.02.2020). 
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У зв'язку з невиконанням цієї ухвали суддя ухвалою від 27.02.2020 залишив позови без             
розгляду. Це відбулося з порушенням вимог процесуального законодавства та з          
ігноруванням правових позицій Верховного Суду (для прикладу, постанови  КАС ВС від           
12.08.2019 у справі № 1340/5463/18). Враховуючи цю ухвалу, 19.03.2020 Касаційний          
адміністративний суд у складі Верховного Суду закрив провадження, відкрите на підставі           
касаційної скарги на ухвалу про забезпечення позову Сергія Остапця.  
 
На переконання Громадської ради доброчесності, витребування документів і залишення         
позовів без розгляду відбулося саме з метою не допустити перегляд ухвали про            
забезпечення позову Верховним Судом та встановлення її незаконності. Вважаємо це          
частиною узгодженого наперед плану з уникнення покарання за такі дії. 
 
17.07.2020 заступник Генерального прокурора А. Любович склав повідомлення про         
підозру Ігорю Качуру у кримінальному провадженні № 42014100020000046, з якого          
виділено матеріали досудового розслідування в окреме провадження №        
22020120000000019. Дії судді кваліфіковано у сукупності за ч. 1 ст. 255 КК України             
(участь у злочинній організації, участь у злочинах, вчинюваних такою організацією), за ч.            
1 ст. 109 КК України (вчинення дій з метою захоплення державної влади) і за ст. 351-2 КК                 
України (створення штучних перешкод у роботі ВККС). 
 
Громадська рада доброчесності вважає наведені факти більш ніж переконливими, а          
оприлюднені докази достовірними, належними й достатніми для однозначного висновку         
про грубе порушення суддею законодавчих вимог, що ставляться до судді, та очевидну            
його невідповідність критеріям доброчесності. 
 
1.2. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 № 826-р В. Трубарова           
звільнено з посади заступника голови Фонду державного майна України. 26.03.2020 в           
Окружний адміністративний суд м. Києва надійшов позов В. Трубарова про оскарження           
цього розпорядження, який було розподілено на суддю В. Келеберду.  
 
Позивачем заявлено клопотання про поновлення строку звернення до суду, де вказано, що            
причиною пропуску строку була наявність об'єктивних побоювань і страху щодо          
можливості безперешкодного поновлення на роботі. Ухвалою від 30.03.2020 у справі №           
640/7178/20 суд залишив позов без руху з таких причин: «Суд доходить висновку, що для              
запобігання обмеження права позивача на звернення до суду, останньому необхідно          
подати докази поважності причин його пропуску та вказати інші підстави для           
поновлення строку, оскільки зазначені підстави позивача є неповажними».  
 
Тобто суд визнав «наявність об'єктивних побоювань та страху» неповажними         
причинами пропуску строку. Тоді позивач подав нове клопотання про поновлення строку,           
де наголосив, що «причиною пропуску строку була наявність об'єктивних побоювань та           
страху щодо можливості безперешкодного поновлення на роботі у період перебування на           
посаді колишнього керівника Уряду, на обґрунтування чого позивач виклав обставини та           
долучив докази. Вважає, що встановлений законом місячний строк звернення до суду           
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повинен відраховуватись з моменту усунення вказаних побоювань, а саме з 04 березня            
2020 року (день відставки Прем'єр-міністра України)». 
 
Тобто позивач не надав жодних інших обставин, які б свідчили про поважність пропуску             
строку, і зазначив ті, які суд вже визнав неповажними. Однак ухвалою від 14.04.2020 суд              
змінив свою думку, визнав їх поважними та відкрив провадження у справі для розгляду             
колегією суддів у складі трьох суддів. Надалі розгляд цієї справи відбувається колегією у             
складі Келеберди В. І., Качура І. А., Амельохіна В. В.  
 
Зважаючи на очевидну незаконність поновлення строку, Фонд державного майна подав          
клопотання про залишення заяви без розгляду у зв'язку з пропуском строку позовної            
давності. Однак ухвалою від 12.06.2020 колегія суддів відмовила у задоволенні          
клопотання, підтвердивши попереднє рішення про поважність причини пропуску строку.  
 
Очевидно, що наведені позивачем обставини не можуть вважатися підставою для          
поновлення строку для звернення до суду, а дії судді є показово свавільними та             
безпідставними. 
 
1.3. Суддя був головуючим у колегії суддів, яка розглядала справу № 826/7432/17 за             
позовом І. Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів України.          
18.04.2019 суд задовольнив позов і визнав протиправними рішення, наслідком яких стала           
націоналізація ПАТ «КБ «Приватбанк».  
 
Текст рішення повністю прихований у зв’язку з проведенням судового розгляду в           
закритому режимі. Однак, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до                
судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не може             
бути розголошена інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення           
окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні. 
 
Таким чином, саме рішення підлягає розголошенню, за винятком відомостей, для          
забезпечення нерозголошення яких було ухвалено рішення про розгляд справи в          
закритому судовому засіданні.  
 
Велика Палата Верховного Суду у постанові від 15.06.2020 у справі № 826/20221/16, яка             
також стосується «Приватбанку» та спершу розглядалася у закритому режимі, зазначила          
таке: 
 
«135. Відповідно до пункту 6 статті 129 Конституції України гласність судового           
процесу належить до основних засад судочинства. 
 
136. Велика Палата Верховного Суду вважає, що цей конституційний припис не може            
бути ефективно реалізований без можливості ознайомлення з текстами судових рішень. 
 
137. Крім того, така можливість є необхідною для інформування суддів, практикуючих           
юристів, науковців про правові позиції, що виробляються судовою практикою. Важливим          
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є також і інформування широкого загалу про вирішення спорів судами як запобіжник            
корупції та несправедливості в судочинстві. 
 
138. У тих випадках, коли існує необхідність нерозголошення певної інформації, зокрема           
таємної, іншої інформації, що охороняється законом, необхідність захисту особистого         
та сімейного життя людини тощо, має бути забезпечена можливість ознайомлення з           
текстами судових рішень за винятком такої інформації». 
 
Обмеживши доступ до всього рішення, суд порушив основні конституційні засади          
судочинства, що породило сумніви суспільства та багатьох експертів у правосудності          
ухваленого рішення. 
 
Громадська рада доброчесності також зазначає, що справа розглядалася тривалий час з           
09.06.2017, однак рішення ухвалено лише напередодні другого туру президентських         
виборів. З погляду зовнішніх поінформованих спостерігачів це не є випадковістю. 
 
У результаті Президент Петро Порошенко терміново скликав засідання Ради національної          
безпеки та оборони, яке відбулося 18.04.2019, де присутні Генеральний прокурор, голова           
Національного банку України, міністри фінансів, юстиції та сам Президент озвучили          
сумніви в законності цього рішення та створення ним реальної загрози для національної            
безпеки.  
 
Одразу ж після судового рішення стратегічні міжнародні партнери України у своїй           
офіційній заяві нагадали про свою повну підтримку націоналізації «Приватбанку».         
Стурбованість щодо рішення суду, яке скасовувало націоналізацію банку, висловили і          
посли G7. 
 
Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що дії та поведінка судді повинні           
підтримувати впевненість громадськості в чесності й непідкупності судових органів. Не          
досить лише вершити правосуддя, потрібно, щоб його звершення було очевидним для           
загалу (п. 3.2). Суддя не дотримався цього принципу. 
 
2. Суддя допускав дії, обумовлені корпоративною солідарністю. 
 
Суддя вчинив дії, які негативно впливають на авторитет правосуддя, та не доклав            
зусиль для усунення негативних наслідків цих дій. 
 
Суддя не реагував на відомі йому випадки недоброчесної або неетичної поведінки           
колег, покривав таку поведінку або відомі йому факти протиправної діяльності          
суддів, адвокатів, працівників органів правопорядку, нехтуючи відповідальністю не        
лише за свою поведінку, а за діяльність системи правосуддя загалом. 

(підпункт 1.8 п. 1, підпункт 3.14 п. 3, підпункт 4.13 п. 4 Індикаторів визначення              
невідповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та         
професійної етики, затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від        
11.01.2019) 
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2.1. Указані в п. 1 цього рішення аудіозаписи НАБУ свідчать про систематичний            
протиправний вплив голови суду Павла Вовка на суддів з метою винесення           
неправосудних судових рішень, узгодження з головою суду змісту рішень, винесення          
рішень на замовлення та в інтересах самих суддів і третіх осіб, протиправний вплив на              
ВРП, ВККС, КСУ та інші факти використання суддями своїх службових повноважень у            
протиправних цілях.  
 
Оприлюднені факти стали широко відомими в Україні та за її межами, викликали значний             
суспільний резонанс. За таких умов виник величезний суспільний запит на відповідну           
реакцію і покарання винних. 25829 громадян підписали петицію до Президента про           
ліквідацію Окружного адміністративного суду м. Києва, у відповідь на яку Президент           
ініціював консультації з Вищою радою правосуддя щодо цього. У цих умовах для            
відновлення довіри до суду та підтримання авторитету правосуддя важливою була реакція           
самих суддів. 
 
18.09.2020 щодо записів НАБУ висловився Пленум Верховного Суду, який практично          
одноголосно зазначив, «що судовій владі завдано значної шкоди від змісту зазначених           
записів. Це несе в собі ризик серйозного порушення цінностей, на яких будується            
незалежний і справедливий суд, та зводить нанівець щоденні зусилля тисяч суддів з            
підвищення довіри громадян до суду». 
 
21.07.2020 на офіційному сайті Окружного адміністративного суду м. Києва опубліковано          
повідомлення під назвою «Відкрите звернення суддів ОАСК до Президента України          
Володимира Зеленського», підписане «Судді Окружного адміністративного суду міста        
Києва». З нього випливає, що це звернення є реакцією всього колективу суддів цього суду              
на публікацію НАБУ записів з кабінету Павла Вовка та оголошення підозр сімом суддям             
цього суду.  
 
У цьому зверненні, зокрема, є такі тези: 
 
«Сили, які фінансуються та направляються із-за кордону, відверто тиснуть на          
суспільство та державні органи, вимагаючи лише одного – призначення іноземців          
керувати українськими суддями і судами. Системність їхніх дій дає підстави говорити           
про існування плану, в якому Україні відведена не дуже почесна роль. Плану, метою якого              
є встановлення повного контролю за українською судовою системою із-за кордону та,           
таким чином, встановлення контролю над української державою та її владними          
органами». 
 
Таким чином, замість відреагувати на зафіксовані факти кричущої протиправної         
поведінки, яка очевидно є несумісною зі статусом судді та справжнім правосуддям, судді            
ОАСК їх повністю проігнорували. Натомість у дусі теорії змов звели це все до вигаданого              
плану встановлення контролю над Українською державою з-за кордону. Окрім         
надуманості цієї тези, така позиція завдає шкоди надзвичайно важливій та необхідній саме            
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Україні співпраці з міжнародними партнерами у сфері правосуддя, що закріплено в           
Конституції України, законодавстві та численних міжнародних договорах. 
 
Щодо розслідування у зверненні сказано таке: 
 
«Нас звинувачують у ганебних діях, проти нас налаштовують суспільство. Однак, хочемо           
нагадати, що всі ці звинувачення вже лунали рік тому й жодне з них не було доведено у                 
суді. Гучні заяви не витримали звичайної юридичної перевірки. Зрештою, попри наше           
палке бажання та звернення з цього приводу до правоохоронних органів, минулого року            
справа, яку зараз знову роздмухують, так і не була передана до суду. Нам не дали               
можливості відстояти своє чесне ім’я – справу тихо «поховали» ті ж самі люди, які              
зараз знову виголошують гучні звинувачення». 
 
Ця інформація взагалі є недостовірною та маніпулятивною. Відомо, що досудове          
розслідування в цій справі завершено, а підозрювані Павло Вовк, Євген Аблов та Ігор             
Погрібніченко, відповідно до ст. 290 КПК України, ознайомлюються з матеріалами справи           
та на момент опублікування цієї заяви не закінчили ознайомлення. Отже, справа не            
«похована» і не проходила «юридичну перевірку». 
 
У публічному доступі немає інформації про особисту позицію судді. Зовнішній          
спостерігач може сприймати це як повну підтримку опублікованої заяви, а отже, суддя не             
вбачає проблем у зафіксованому на записах, натомість бачить у цьому розслідуванні           
бажання інших держав «захопити судову владу». 
 
Ця позиція не сприяє зміцненню довіри до судової влади та завдає шкоди авторитету             
правосуддя, що суперечить вимогам Кодексу суддівської етики та міжнародним         
стандартам. Зокрема, відповідно до п.п. 45–46 Висновку КРЄС № 21 (2018), кожен суддя             
несе персональну відповідальність не тільки за свою поведінку, але й за судову владу             
загалом. Судді як представники державної влади зобов'язані повідомляти компетентні         
судові органи про злочини, які вони виявляють при виконанні своїх обов'язків, зокрема            
про корупційні дії, вчинені колегами. 
 
2.2. За даними НАБУ, слідчі неодноразово викликали для допиту Ігоря Качура як            
підозрюваного в кримінальному провадженні № 52019000000000522 (повістка 1, 2, 3, 4),           
однак він не з'являвся на виклики. У зв'язку з цим його було оголошено в розшук. 
 
На переконання Громадської ради доброчесності, суддя повинен сприяти розслідуванню,         
навіть якщо він вважає дії слідчих хибними. У будь-якому випадку неприбуття судді на             
виклики слідчого не може вважатися зразком законослухняної та бездоганної поведінки,          
яку повинен демонструвати суддя. Така поведінка також підриває довіру до судової влади,            
оскільки призводить до формування суспільної думки про безкарність суддів завдяки          
їхньому статусу. 
 
2.3. Одразу 30 суддів Окружного адміністративного суду м. Києва 17.04.2019 не з'явилися            
на іспит до ВККС, вказавши підставою неприбуття тимчасову непрацездатність.  
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Уже наступного дня, 18.02.2019, суддя Качур І. А. був на роботі та в колегії суддів               
ухвалив резонансне рішення у справі про скасування націоналізації «Приватбанку». 
 
21.05.2019 на іспит повторно не з'явилося 27 суддів ОАСК. Відповідно до інформації            
ВККС, усі вони знову обґрунтовували свою неявку тимчасовою непрацездатністю. В обох           
випадках суддя Качур був серед тих суддів, які не з'явилися на іспит.  
 
З оприлюднених на офіційному сайті НАБУ записів з кабінету голови Окружного           
адміністративного суду м. Києва Павла Вовка, отриманих шляхом проведення негласних          
слідчих (розшукових) дій, випливає, що така неявка була узгоджена серед суддів за            
рекомендацією Павла Вовка з метою зриву кваліфікаційного оцінювання суддів цього          
суду. Це є логічним продовженням його дій, спрямованих на блокування роботи ВККС і             
саботаж кваліфікаційного оцінювання. 
 
У зв'язку з цим існують обґрунтовані сумніви, що суддя дійсно не міг з'явитися на іспит, а                
його поведінка з погляду стороннього спостерігача виглядає як активна підтримка          
незаконних дій Павла Вовка та інших суддів Окружного адміністративного суду м. Києва.  
 
2.4. Суддя Качур був у складі житлово-побутової комісії суду, яка в листопаді 2012 року              
надала судді ОАСК Ігорю Погрібніченку службову квартиру в новому будинку площею           
126 кв. м. На момент отримання статусу судді Погрібніченко вже мав приватизовану в             
Києві однокімнатну квартиру. У 2009 році його матір придбала будинок під Києвом.            
Суддя як член комісії не звернув увагу на маніпуляції Погрібніченка, котрий, як тільки             
став суддею, одразу ж став на чергу для отримання службового житла та штучно погіршив              
свої житлові умови, оскільки нібито проживав в однокімнатній квартирі разом з сестрою,            
мамою, батьком та дідусем, які насправді проживали в Луганській області. 
 
3. Суддя безпідставно не задекларував своєчасно своє майно чи члена сім'ї, що є             
ліквідним активом, дохід, або значно занизив його обсяг і (або) вартість, або            
безпідставно не подав інформацію для декларування членом сім’ї. 
 
Суддя не пояснив переконливо джерела походження ліквідного майна, витрат,         
отриманих благ (його, членів сім’ї чи близьких осіб) і/або легальні доходи, на думку             
розсудливого спостерігача, викликають сумніви щодо достатності для набуття        
такого майна, здійснення таких витрат, отримання благ. 

(підпункти 4.6, 4.9 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів          
на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених         
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 

3.1. Як засвідчує розслідування журналістів «Bihus.info», суддя Качур проживає у          
великому будинку в с. Іванковичі Васильківського району Київської області. 
 
Він розташований на земельній ділянці, яка спершу належала Ігорю Качуру, але згодом            
він її переоформив на батька – Анатолія Качура . 
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Уперше цей будинок з'явився у декларації судді Качура за 2019 рік як об'єкт             
незавершеного будівництва, який належить батькові судді. Однак з відео журналістів          
чітко видно, що будинок є завершеним і в ньому проживає Ігор Качур.  
 
Відповідно до декларації про початок будівельних робіт КС 082143630512, будівельні          
роботи почалися у грудні 2014 року, а вже у січні завершилися, і 27.01.2015 подано              
декларацію про готовність будинку до експлуатації КС 142150270182. Це ж          
підтверджують дані ДАБІ. Очевидно, що це не відповідає дійсності. Відповідно до даних            
«Google Earth», уже у 2009 та 2010 роках цей будинок був збудованим. Таким чином, у               
ДАБІ подано недостовірну інформацію. Окрім того, тривала нереєстрація права власності          
на будинок дозволила його власнику уникнути оподаткування, а Ігорю Качуру – фактично            
приховати майно, яким він користується. 
 
Виникли сумніви і в джерелах походження коштів для набуття цього будинку. Відповідно            
до декларації про готовність будинку, поданої 27.01.2015, вартість будинку становила          
685234 грн. Зважаючи на його зовнішній вигляд, прибудинкову територію, це явно не            
відповідає справжнім затратам на будівництво. У сюжеті журналістів експерт з          
нерухомості прокоментував, що середня вартість такої нерухомості не може бути меншою           
ніж 1 млн дол. США. 
 
Журналісти поспілкувалися з батьком судді з приводу цього. За його словами, він заробив             
нібито завдяки «лобізму законопроєктів» у часи роботи у Верховній Раді та Кабінеті            
Міністрів. У відповіді на запит «Наші гроші» йдеться про те, що в період з 1992 по 2000                 
роки посадовий оклад батька у Кабінеті Міністрів становив від 6910 крб до 330 грн.              
Приблизно стільки ж він отримував на різних посадах у Секретаріаті Верховної Ради з             
2000 по 2005 роки. Відповідно до суддівського досьє, доходи батька за 2014–2018 роки             
становили 160402 грн. Тому правдивість слів батька судді, що будинок збудовано за його             
кошти, викликає обґрунтовані сумніви. 
 
До Громадської ради доброчесності також звернулася колишня дружина судді – Євгенія           
Качур, яка письмово підтвердила, що вона разом з Ігорем Качуром та їхніми двома             
неповнолітніми дітьми проживала у цьому будинку з 2012 по 2018 рік. Після фактичного             
розірвання шлюбних відносин у 2018 році вона виїхала звідти, однак Ігор Качур            
продовжив там проживати. Це ж підтверджується даними журналістів, які         
продемонстрували відео, як декілька днів поспіль автомобіль судді приїжджає до будинку. 
 
Однак у деклараціях судді за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 роки цього будинку не                
вказано. 
 
Також колишня дружина Ігоря Качура повідомила, що будівництво самого будинку та           
його облаштування відбувалося саме за кошти Ігоря Качура та їхніх спільних сімейних            
коштів. Батько до цього не долучався, і оформлення будинку на нього є лише             
формальним, як і у випадку з іншою нерухомістю, власником якої є суддя. 
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Громадська рада доброчесності вважає ці твердження переконливими, що засвідчує         
систематичне недекларування Ігорем Качуром свого користування вказаним будинком і         
відсутність достатніх задекларованих доходів як у нього, так і в його батька для побудови              
такого будинку. 
 
3.2. Відповідно до інформації від колишньої дружини судді Качура, у 2018 році вона             
разом з двома дітьми проживала у квартирі площею 112 кв. м за адресою: м. Київ, вул.                
Іонна Павла ІІ, 6/1. Цей факт підтверджується актом-довідкою про фактичне постійне           
проживання осіб № 29/6/1 від 13.12.2018, який затверджений керуючою ЖК «Бульвар           
фонтанів» ТОВ «КУЖЕ «Новосервіс» О. В. Прокопенко. Однак у декларації за 2018 рік             
Ігор Качур не вказав цієї квартири та користування нею його дружиною та дітьми.  
 
Окрім того, Євгенія Качур стверджувала, що квартиру придбав 04.02.2015 саме Ігор           
Качур, у т. ч. за її кошти, а батько вказаний лише номінальним власником.  
 
Схожі квартири у цьому будинку коштують від 260000 дол. США. Відповідно до даних             
про доходи батька судді, у нього явно не було спроможності придбати таку квартиру. 
 
3.3. Окрім будинку та вказаної квартири, батьки Качура мають у власності ще низку             
коштовної нерухомості: 

- квартиру у м. Києві на вул. Цитадельній (продана у 2019 році); 
- дві квартири у м. Києві на бульварі Лесі Українки, 7-Б; 
- квартиру у м. Києві на вул. Підвисоцького, 6-А (продана у 2019 році); 
- квартиру у м. Києві на вул. Предславинська, 31; 
- будинок у с. Руликів Васильківського району Київської області. 

 
За твердженням колишньої дружини судді, батьки є реальними власниками квартири на           
вул. Цитадельній і будинку в с. Руликів. Усі інші квартири фактично належать Ігорю             
Качуру та придбані за його кошти. 
 
Окрім того, він придбав, але не оформив на себе дві квартири на вул. Саперне Поле, 3 у                 
ЖК «Бульвар фонтанів». Там розташовувався дитячий садок преміумкласу «KinderWill»,         
керівницею якого була його ексдружина Євгенія Качур. Це підтверджено і в           
журналістському розслідуванні. 
 
3.4. Журналісти виявили, що 11.02.2016 Олена Анатоліївна Панченко, яка є мамою           
помічниці судді Олександри Олександрівни Панченко, купила дві сусідні квартири в          
новобудові у м. Києві на провулку Московському загальною площею 101 кв. м. Меншу з              
них вартістю 719250 грн О. О. Панченко вказала у своїй декларації за 2019 рік. Окрім               
того, 15.12.2017 вона придбала автомобіль MAZDA 3 2017 р. в. за 550000 грн. Ці витрати               
явно перевищують задекларовані доходи помічниці судді та її матері. 
 
За даними журналістів, О. О. Панченко часто відвідувала будинок судді, за інформацією            
ексдружини судді, вона проживає з ним у будинку, а відносини мають характер шлюбних.             
Тому ймовірно, що вказане майно набуте нею та її мамою завдяки судді. Окрім того,              

12 

https://public.nazk.gov.ua/declaration/17af32d3-574c-40ac-aeb6-3252b585b32e
https://flatfy.lun.ua/%D1%83%D0%BB-%D0%BB%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%8B-6_1-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://sadik.ua/kiev/pecherskiy/rannee-razvitie/kinderwill
https://youtu.be/u_GUtlHcEQw?t=471
https://youtu.be/u_GUtlHcEQw?t=708
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_792120be-d4da-4ed0-b049-b0e9aa0a7978


суддя мав би вказувати її у своїй декларації за 2019 рік як члена сім'ї, як і належне їй                  
майно. 
 
4. Суддя безпідставно допустив значні розбіжності у відомостях, поданих у майнових           
деклараціях за різні або ті самі періоди. 

(підпункт 4.7 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 за 2018 рік суддя вказав, що з 20.07.2009 має право користування на квартиру               
площею 139,60 кв. м у Києві, яка на праві власності належить, імовірно, батьку. У              
деклараціях за 2012 (с. 323 досьє) – 2017 роки ця квартира не вказана. 
 
У декларації за 2015 рік суддя вказав, що з 01.03.2002 має право користування квартирою              
площею 69,30 кв. м у Києві, яка на праві власності належить його матері. У деклараціях за                
2012 (с. 323), 2013 та 2014 роки ця квартира не вказана. 
 
5. Суддя, не перебуваючи на робочому місці (був за кордоном, на навчанні, на             
тимчасово окупованій території тощо), ухвалював судові рішення. 

(підпункт 4.7 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 
Суддя ухвалював рішення під час участі в навчальних заходах (див. с. 55–56 досьє): 
 
23.04.2018 – 27.04.2018 (підготовка для підтримки кваліфікації суддів окружних         
адміністративних судів, м. Київ): 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73696159#; 
 
29.09.2014 – 10.10.2014 (підготовка суддів окружних адміністративних судів, призначених         
на посаду судді вперше та обраних на посаду судді безстроково, м. Київ): 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40680116; 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40710448; 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40710467; 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40837282; 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40837562; 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/44122180; 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40837301; 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40837306; 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40880465 та інші (усього 58 рішень). 
 
6. Суддя допускав порушення правил етики у професійній діяльності чи в           
особистому житті, наприклад, ображав учасників процесу, інших осіб чи здійснював          
невиправданий тиск на них, порушував права журналістів, допускав неетичне         
спілкування з ними, не виконував або недобросовісно виконував свої батьківські /           
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сімейні обов’язки, зокрема намагався зменшити їх обсяг через суд шляхом удаваного           
позову, домовленого з іншою стороною, допускав грубі порушення правил         
дорожнього руху, використовував бланк суду для листування в особистих цілях,          
поширював завідомо неправдиву інформацію тощо. 

(підпункт 1.8 п. 1 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 

6.1. З повідомлень колишньої дружини судді та з публічних джерел відомо, що суддя             
протиправно змінив місце проживання їхньої спільної 4-річної дочки та перешкоджає          
побаченням матері з дитиною.  
 
Ексдружина повідомила Громадській раді доброчесності, що після фактичного        
припинення шлюбу у 2018 році вона з двома дітьми переїхала у квартиру, а Ігор Качур               
залишився проживати у будинку.  
 
Рішенням Солом’янського районного суду міста Києва від 15.03.2019 у справі №           
760/28922/18 шлюб між ними було розірвано. У ньому було вказано, що «неповнолітні            
діти сторін залишаються проживати з матір'ю». 
 
Рішенням Солом’янського районного суду міста Києва від 18.03.2019 у справі №           
757/31144/18 встановлено, що діти проживають з мамою, і з Ігоря Качура стягнуто на її              
користь аліменти на двох дітей. Це рішення залишено в силі постановами Київського            
апеляційного суду від 10.07.2019 і Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду            
від 18.12.2019. У них чітко вказано, що двоє дітей проживають з мамою, а тому батько               
повинен сплачувати аліменти. 
 
Однак у квітні 2019 року Ігор Качур без погодження з мамою забрав 4-річну дитину і               
більше її не повертав. З того часу мама зі старшою дочкою живуть окремо та практично               
позбавлені можливості її бачити, спілкуватися, турбуватися та виховувати. За понад 1,5           
року дитина жодного разу не була в матері вдома і не проводила з нею більше ніж                
декілька годин на тиждень, завжди в присутності батька. Мати була вимушена звертатися            
до суду про визначення місця проживання дитини та близько двох десятків разів            
викликати поліцію для того, щоб хоча б побачити свою дочку. 
 
Для виправдання своїх дій Ігор Качур звернувся до Солом'янського районного суду м.            
Києва із заявою про виправлення «описки» у рішенні від 15.03.2019 у справі №             
760/28922/18 про місце проживання дітей з мамою: замінити начебто помилково вказане           
«Неповнолітні діти сторін залишаються проживати разом з матір"ю» на «Спір між           
сторонами про місце проживання дітей на час розгляду справи відсутній». Як суддя, він             
явно усвідомлював, що це не описка і не технічна помилка. Така зміна можлива лише              
шляхом оскарження рішення, оскільки означає фактичну зміну суті рішення. Однак          
ухвалою від 03.05.2019 суддя О. Букіна змінила власне ж рішення. На переконання            
Громадської ради доброчесності, таке рішення має ознаки неправосудного, яке         
спричинило тяжкі наслідки – уможливило свавільну зміну місця проживання дитини та           

14 

https://youtu.be/b-e2ghcJPlA?t=7949
https://reyestr.court.gov.ua/Review/80586567
https://reyestr.court.gov.ua/Review/80586590
https://reyestr.court.gov.ua/Review/82932828
https://reyestr.court.gov.ua/Review/86903543
https://reyestr.court.gov.ua/Review/81527454


розірвало зв'язок матері з 4-річною дочкою, а також зв'язок двох сестричок. На            
переконання Євгенії Качур, таке рішення стало можливим завдяки неформальним         
зв’язкам Ігоря Качура з О. Букіною та використанню ним свого статусу і впливу судді. 
 
Після цього Ігор Качур активно перешкоджав матері у побаченні зі своєю дочкою і навіть              
не дав можливості привітати її на день народження, коли їй виповнилося п’ять років.             
Також суддя дав вказівку дитячому садочку, де перебувала дитина, не давати матері            
можливості бачити її. У зв'язку з цим маму не пускали навіть на територію садку, що               
зафіксовано на відео. 
 
Ці факти підтверджені рішеннями судів у справі № 760/15413/19, зокрема постановами           
Київського апеляційного суду від 21.05.2020 та 08.10.2020, постановою Верховного Суду          
від 25.11.2020. 
 
Також Ігор Качур у суді стверджував, що дочка постійно проживала з ним з 2018 року,               
одразу після припинення шлюбних відносин. Однак це не відповідає дійсності, що           
підтверджено рішеннями судів у справі № 757/31144/18. Надання суду недостовірної          
інформації очевидно не відповідає високим вимогам до поведінки судді. 
 
6.2. За інформацією Євгенії Качур, після того, як постанова Київського апеляційного суду            
від 21.05.2020 зобов’язала Ігоря Качура щосуботи давати матері бачитися з дочкою, він            
систематично не виконував це судове рішення. Понад те, він дав вказівку дитячому            
садочку не давати матері бачитися з дитиною, тому що суд начебто заборонив їй такі              
побачення в інші дні, окрім суботи, і лише у присутності батька. На відео зафіксовано, як               
директор садку відмовляє матері побачити дочку саме з посиланням на вказівку батька. На             
переконання Громадської ради доброчесності, невиконання суддею судового рішення та         
навмисне викривлення його змісту, ще й у такій чутливій справі, є грубим порушенням             
обов'язків судді й етичних стандартів. 
 
6.3. Євгенія Качур повідомила про невиконання Ігорем Качуром рішення про стягнення з            
нього аліментів. Він не виконував рішення суду до листопада 2019 року. На 01.11.2019             
розмір заборгованості зі сплати аліментів становила 166890 грн, що підтверджується          
довідкою Солом’янського РВ ДВС від 04.11.2019 № 84716. 
 
Євгенія Качур надала Громадській раді доброчесності матеріали, які доводять усі наведені           
факти. Рада вважає їх переконливими, надійними та достатніми для висновку щодо           
невідповідності судді критеріям доброчесності. 
 
6.4. Відповідно до даних суддівського досьє, К. П. Алєксєєва, яка була тещею Ігоря             
Качура, подавала заяву в поліцію про те, що 15.06.2018 він їй погрожував. Це             
повідомлення кваліфіковано за ч. 1 ст. 129 КК України (погроза вбивством). Однак            
інформація про подальшу долю цієї заяви відсутня. 
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7. Суддя отримував службове житло внаслідок зловживань, наприклад, за наявності          
власного житла зареєструвався в гуртожитку; оформив власне нерухоме майно на          
родичів. 

(підпункт 4.11 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 
Розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від         
04.01.2011 № 3 І. А. Качуру надано службову квартиру в новобудові на проспекті             
Лобановського площею 69,30 кв. м. Підставою для такого рішення стало спільне рішення            
адміністрації та житлово-побутової комісії Окружного адміністративного суду міста        
Києва (протокол № 10 від 15.11.2020) про надання житлового приміщення. Рішення           
ухвалено з огляду на те, що І. А. Качур не забезпечений житлом та проживає з дочкою у                 
гуртожитку у м. Києві на вул. Житньоторзька, 8. 
 
Однак з повідомлення його ексдружини відомо, що з 2009 року він постійно разом з нею               
проживав у квартирі преміумкласу площею 139,6 кв. м за адресою: м. Київ, бул. Лесі              
Українки. Це підтверджується і декларацією І. А. Качура за 2019 рік, відповідно до якої              
право на цю квартиру він набув 20.07.2009. Як стверджує його колишня дружина, ця             
квартира, як і низка інших, була придбана самим І. А. Качуром та лише формально              
оформлена на батька. 
 
Тобто інформація про проживання І. А. Качура у гуртожитку та його потребу в             
покращенні житлових умов не відповідає дійсності. Таким чином, суддя набув право           
безстрокового користування на коштовне майно на підставі завідомо недостовірної         
інформації. 
 
8. Суддя публічно підтримував акти чи дії, які порушують принцип верховенства           
права, основоположні права людини. 

(підпункт 1.3 п. 1 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

  
Як повідомляють ЗМІ, суддя в коментарях у мережі «Фейсбук» негативно висловлювався           
про учасників Революції Гідності, закликав садити їх у тюрми, називав російську           
інтервенцію «громадянською війною», звинувачував українську владу та священиків        
греко-католицької церкви в розпалюванні війни, а також використовував вирази, що          
характерні для прихильників ідеології «русского мира» (наприклад, «во имя наших дедов,           
которые дошли до Берлина»). Інформація про спростування цих фактів відсутня. 
 
Додаток: звернення Качур Є. Г. до ГРД від 10.12.2020 з додатками. 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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 Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою рішення) 
 
16.12.2020 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 13-ма голосами з 15          
голосів членів Ради. Маселко Роман заявив самовідвід. 
 
У голосуванні взяли участь 13 членів: 

1. Валько Вадим 
2. Воробйов Євген 
3. Жернаков Михайло 
4. Куйбіда Роман 
5. Марчук Антон 
6. Моторевська Євгенія 
7. Мєлких Едуард 
8. Остапенко Дмитро 
9. Середа Максим 
10. Соколенко Наталія 
11. Чижик Галина 
12. Шепель Тарас 
13. Якимяк Олег 

 
 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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