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ВИСНОВОК 

про невідповідність судді Окружного адміністративного суду міста Києва  
Кармазіна Олександра Анатолійовича 

критеріям доброчесності та професійної етики 
  
Проаналізувавши інформацію про суддю Окружного адміністративного суду міста        
Києва Кармазіна Олександра 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) 

 
Суддя розглядав справу № 640/1527/19 за позовом прокурора Авдєєнка О. А.           
Відповідно до записів НАБУ, оприлюднених журналістами «Слідство.Інфо» у фільмі         
«Нарадча кімната», щодо цієї справи до голови Окружного адміністративного суду          
міста Києва (ОАСК) Павла Вовка приходив домовлятися прокурор Києва Роман Говда.  
 
Павло Вовк пообіцяв, що Авдєєнко справу не виграє, і дав Говді поради, як краще її               
вести. Розмова відбулася 21.02.2019 у кабінеті голови ОАСК (таймкод на відео з            
17:09): 
 
«Павло Вовк: Роман Михайлович, заходите. 
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Роман Говда: Там Авдєєнко. 
Павло Вовк: Я знаю, ты ж говорил. 
Роман Говда: Да. 
Павло Вовк: Смотри, он не выиграет. Все нормально. … Ну смотри, я тебе по опыту               
говорю. Все начинают с того, что «мы хотим быстрее все выиграть». Не понимаете             
одного – единственная инстанция, где можно быть в чем-то уверенным, это наша.            
Апелляция – ты будешь уверен в два раза меньше. Пусть валяется. Вот я считаю, что               
это самое правильное. Не торопиться. … Вот допустим, ты через год – не прокурор              
города, тебе не пох*й будет – Авдеенко судится? 
Роман Говда: Нє, ну я поставив людину. Мені не пох*й на людину, яку я поставив. 
Павло Вовк: Вот если скажешь: «Надо торопиться». Будем торопиться. Но сколько           
я таких ситуаций уже проходил, лучше не торопиться, лучше оно здесь будет            
подконтрольно лежать». 
 
Роман Говда підтвердив журналістам, що розмова з Павлом Вовком з приводу цієї            
справи дійсно була. 
 
Ця розмова доводить, що голова суду знав про справу № 640/1527/19, її розгляд             
відбувався під повним контролем Павла Вовка, і він був впевнений, що може впливати             
як на зміст рішення, так і на строк її розгляду. Також запевнив, що результат залежить               
від побажань прокурора Романа Говди. 
 
Справа № 640/1527/19 надійшла до суду і була розподілена на суддю О. А. Кармазіна              
29.01.2019. Він розглядав її понад п'ять місяців і 03.07.2019 ухвалив рішення, яким            
повністю відмовив у задоволенні позову. 
 
Таким чином, обіцянка П. В. Вовка була виконана, а розгляд справи відбувався            
неспішно, що повністю відповідає зафіксованій розмові. 
 
З огляду на це виникає обґрунтований сумнів у незалежності та самостійності судді            
Кармазіна, який здійснив розгляд справи в чіткій відповідності до наперед описаного           
Павлом Вовком сценарію. 

 
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. 
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(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) 

 
2.1. 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 ВККС,         
втручання у діяльність судових органів. У межах цієї справи оголошено підозри голові            
суду Павлу Вовку та ще шістьом суддям. 
 
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).  
 
Ці записи свідчать про систематичний протиправний вплив голови суду 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: «Пленум Верховного Суду змушений констатувати, 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 ОАСК 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: 
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«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 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. 
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2.2. Відразу 30 суддів Окружного адміністративного суду м. Києва 17.04.2019 не           
з'явилися на іспит до ВККС, вказавши підставою неявки тимчасову непрацездатність.  
 
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 Келеберда В. І. 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 ОАСК. 
 
3. 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) 

 
Згідно з досьє судді, суддя Кармазін проходив навчання з 16.09.2013 по 27.09.2013, з             
29.09.2014 по 10.10.2014, 02.02.2015 по 13.02.2015. Проте в ці дні суддя здійснював            
правосуддя (наприклад, http://reyestr.court.gov.ua/Review/42560627,   
http://reyestr.court.gov.ua/Review/43591500, http://reyestr.court.gov.ua/Review/40678694,  
близько 200 розглянутих справ).  
 
У відповідь на запит Національна школа суддів України надала інформацію, що з            
16.09.2013 по 27.09.2013 було передбачено 68 акад. год. підготовки, з 29.09.2014 по            
10.10.2014 – 80 акад. год., 02.02.2015 по 13.02.2015 – 74 акад. год. 
  
З огляду на завантаженість суддів за програмами підготовки можна дійти висновку, що            
суддя не в повному обсязі був присутній під час проведення навчань у зазначені дати. 
 
Громадська рада доброчесності також виявила інформацію, яка потребує        
уточнення чи може мати значення для цілей оцінювання судді. 
 
1. Суддя розглядав справу № 640/21748/19 за позовом Сергія Юрійовича Наріжного до            
Громадської ради доброчесності про визнання протиправним і скасування висновку         
про невідповідність судді Господарського суду Київської області С. Ю. Наріжного          
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критеріям доброчесності та професійної етики, який затверджений Громадською радою         
доброчесності 12.05.2019. Ухвалою від 13.11.2019 суддя відкрив провадження та         
рішенням від 19.12.2019 повністю його задовольнив. 
 
У зв'язку з цим звертаємо увагу на таке: 
- суддя визначив, що Громадська рада доброчесності (ГРД) є суб'єктом владних          

повноважень, а її висновки є правовими актами індивідуальної дії та можуть бути            
оскаржені. Однак це не відповідає дійсності. ГРД не є суб'єктом владних           
повноважень, а її висновки не мають самостійного значення і мають враховуватися           
лише ВККС при здійсненні кваліфікаційного оцінювання. Це підтверджується і         
правовими позиціями Верховного Суду щодо статусу Громадської ради        
міжнародних експертів, яка має схожі статус і функції, як і Громадська рада            
доброчесності. Відповідно до вже сталої практики Касаційного адміністративного        
суду у складі Верховного Суду та Великої Палати Верховного Суду, ГРМЕ не            
визнається суб'єктом владних повноважень, і провадження у справах за позовами          
ГРМЕ підлягають закриттю (див. ухвалу КАС ВС від 17.04.2019 у справ №            
9901/85/19, постанову ВП ВС від 21.08.2019 у справі № 9901/107/19, п. 88 постанови             
ВП ВС від 27.05.2020 у справі 9901/88/19); 

- з рішення суду випливає, що судді стало відомо про висновок ГРД 13.05.2019. Позов             
він подав лише у листопаді 2019 року. Оскільки спір у цій справі пов’язаний з              
проходженням позивачем публічної служби, то в цьому випадку застосуванню         
підлягав місячний строк звернення до суду, який обчислюється з дня, коли особа            
дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів            
(див. постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 24.05.2020 у         
справі № 640/1062/20). С. Ю. Наріжний пропустив цей строк і не подав заяву про              
його поновлення, однак суддя відкрив провадження та ухвалив рішення; 

- розгляд справи відбувся у нетипово короткі строки. Враховуючи загальновідому         
інформацію про надмірні навантаження на суддів ОАСК, розгляд справи за 36 днів з             
моменту подання позову свідчить про особливий підхід судді до неї; 

- позивач С. Ю. Наріжний практично одночасно подав два аналогічні позови до           
ОАСК. Про це свідчить ухвала суду у справі № 640/22146/19 від 18.11.2019, якою             
відмовлено у відкритті провадження за аналогічним позовом С. Ю. Наріжного до           
ГРД. Відомо, що така недобросовісна практика використовується для фактичного         
обходу принципу випадковості при авторозподілі справ та забезпечення розгляду         
справи лояльним суддею; 

- у тексті рішення суддя оскаржений висновок ГРД називав як «висновок» (у лапках),            
а саму ГРД «групою осіб, перелік яких надалі надрукований на аркуші паперу із             
назвою «Протокол електронного голосування»: 

 
«На аркуші паперу, який являє собою бланк із написом «Громадська рада           
доброчесності», зазначено, що проаналізувавши інформацію про суддю       
Господарського суду Київської області ОСОБА_1 , Громадська рада доброчесності         
виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям           
доброчесності та професійної етики. 
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1. Як вважає група осіб, перелік яких надалі надрукований на аркуші паперу із             
назвою «Протокол електронного голосування», суддя безпідставно не задекларував        
своєчасно своє майно чи члена сім`ї, що є ліквідним активом. Зазначено на цих             
роздруківках аркушів паперу, що Громадська рада доброчесності раніше вже         
виявляла обставини, які свідчать про недоброчесність судді, виклавши їх у своєму           
висновку від 12.04.2017». 

 
На наше переконання, у таких формулюваннях немає будь-якої легітимної мети, а тому            
вони застосовані для висловлення особистого зневажливого ставлення судді до         
відповідача, що може свідчити про його упередженість. 
 
2. Відповідно суддівського досьє, батько та мати судді у 2015–2017 роках більшість            
часу перебували на території Російської Федерації. ГРД не заперечує право близьких           
перебувати у Росії, однак ці факти потрібно враховувати в умовах збройної агресії РФ             
проти України з огляду на випадки вербування співробітниками ФСБ РФ громадян           
України, яких через шантаж і психологічний тиск примушують погодитися на          
конфіденційну співпрацю. 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою рішення) 
 

15.12.2020 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 11 голосами з 15          
голосів членів Ради. 
 
У голосуванні взяли участь 11 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Куйбіда Роман 
5) Марчук Антон 
6) Маселко Роман 
7) Моторевська Євгенія 
8) Мєлких Едуард 
9) Соколенко Наталія 
10) Шепель Тарас 
11) Якимяк Олег 

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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