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ВИСНОВОК 

про невідповідність судді  
Окружного адміністративного суду міста Києва 

Катющенка Віталія Петровича  
критеріям доброчесності та професійної етики 

 
Проаналізувавши інформацію про суддю Окружного адміністративного суду міста        
Києва Катющенка Віталія Петровича (далі – суддя), Громадська рада доброчесності          
виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям           
доброчесності та професійної етики. 
 
1. Суддя допускав дії, обумовлені політичними мотивами та 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) 

1.1. Національне антикорупційне бюро України проводить розслідування справи за         
фактами незаконних дій голови та низки суддів Окружного адміністративного суду          
м.Києва (далі - ОАСК), які мають ознаки тяжких злочинів - створення злочинної            
організації, захоплення влади, втручання у діяльність Вищої кваліфікаційної комісії         
суддів (далі - ВККС), втручання у діяльність судових органів. У межах цієї справи             
оголошено підозри голові суду Павлу Вовку та ще 6-ти суддям. 
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На офіційному сайті НАБУ опубліковані фрагменти записів з кабінету голови          
Окружного адміністративного суду м.Києва Павла Вовка, отриманих 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 та третіх осіб,             
протиправний вплив на ВРП, ВККС, Конституційний Суд України 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 та величезний суспільний запит на відповідну реакцію і           
покарання винних. 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: “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”,         
яке підписане “судді Окружного адміністративного суду міста Києва”. З нього          
випливає, що це звернення є реакцією усього колективу суддів цього суду на            
публікацію НАБУ записів з кабінету Павла Вовка та оголошення підозр 7-ми 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 із-за кордону.         
Окрім надуманості цієї тези така позиція завдає шкоди надзвичайно важливій та           
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необхідній саме Україні співпраці з міжнародними партнерами у сфері правосуддя, що           
закріплено у Конституції, законодавстві та численних міжнародних договорах. 
 
Щодо розслідування у звернені вказано 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 у цій справі завершено, а підозрювані Павло Вовк, Євген Аблов та Ігор             
Погрібніченко відповідно до ст. 290 КПК ознайомлюються з матеріалами справи та на            
момент опублікування цієї заяви не закінчили ознайомлення. А отже справа не           
“похована” і не проходила “юридичну перевірку”. 
 
У публічному доступі немає інформації щодо особистої позиції судді, а отже,           
зовнішній спостерігач може сприймати це як повну підтримку опублікованої заяви, як           
те, що суддя не бачить проблем у тому, що зафіксовано 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 і за судову             
владу в цілому. 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. 
 
1.2. 7.04.2019 одразу 30 суддів ОАСК не з'явилося на іспит до Вищої кваліфікаційної             
комісії суддів, вказавши підставою тимчасову непрацездатність. 21.05.2019 на іспит         
повторно не з'явилося 27 суддів ОАСК. Відповідно до інформації ВККС усі вони знову             
обгрунтовували свою неявку тимчасовою непрацездатністю. В обох випадках суддя         
Катющенко В.П. був серед тих суддів, які не з'явилися на іспит. 
 
Із оприлюднених на офіційному сайті НАБУ записів з кабінету голови ОАСК Вовка,            
отриманих шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій випливає, що така          
неявка була узгоджена серед суддів за рекомендацією Вовка з метою зриву           
кваліфікаційного оцінювання суддів цього суду. Це є логічним продовженням дій          
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Вовка, спрямованих на блокування роботи ВККС та саботажу кваліфікаційного         
оцінювання. 
 
У зв'язку з цим існують обгрунтовані сумніви, що суддя дійсно не міг з'явитися на              
іспит, а його дії з погляду стороннього спостерігача виглядають як активна підтримка            
незаконних дій голови ОАСК.  
 
1.3. 11.12.2018 суддя ухвалив рішення у справі № 826/12998/17, яким задовольнив           
позов народного депутата Борислава Розенблата до директора НАБУ Артема Ситника          
та народного депутата Сергія Лещенка. Вказаним рішенням було визнано         
“протиправними дії Артема Ситника щодо розголошення та розповсюдження        
інформації про громадянина США Пола Манафорта, глави штабу кандидата в          
Президенти США Дональда Трампа щодо наявності прізвища та підписів Манафорта          
в списках "чорної бухгалтерії Партії регіонів" в матеріалах досудового розслідування,          
що мало наслідком втручання у виборчі процеси США 2016 року та завдало шкоди             
інтересам держави України та дії Сергія Лещенка щодо втручання у зовнішню           
політику України шляхом поширення даної  інформації про Пола Манафорта”. 
 
16.07.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення у зв’язку із           
тим, що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про наявність підстав для            
часткового задоволення позовних вимог. Навпаки, апеляційний суд внаслідок        
дослідження матеріалів справи прийшов до висновку про їх необгрунтованість,         
оскільки: 

- в матеріалах справи відсутні належні, достовірні та допустимі докази, які б           
підтверджували доводи позивача. Позиція позивача ґрунтувалася лише на        
публікаціях ЗМІ та коментарях народних депутатів України, політиків,        
державних службовців та інших осіб. В результаті колегія суддів прийшла до           
висновку, що суддя не дотримався вимог процесуального законодавства та         
помилково визнав встановленими обставини, що мають значення для справи,         
які є непідтвердженими; 

- висновок суду першої інстанції про наявність порушених прав позивача у          
спірних правовідносинах, які підлягають захисту адміністративним судом, є        
помилковим, що в свою чергу є підставою для відмови у задоволенні позовних            
вимог; 

- під час ухвалення рішення суддя вирішив питання правомірності дій детектива          
як сторони кримінального провадження (наявності чи відсутності дозволу        
слідчого або прокурора на розголошення даних досудового розслідування), що є          
питанням, яке вирішується виключно в порядку кримінального судочинства і         
взагалі не може розглядатися в межах адміністративного судочинства. 

 
Важливо також відзначити, що за кілька місяців до рішення судді у цій справі, а саме               
20.09.2018 суддя ОАСК Арсірій Р.О. вже ухвалював сумнівне рішення на користь           
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народного депутата Борислава Розенблата в іншому провадженні, яким визнав         
протиправними оперативно-розшукові заходи НАБУ та ГПУ стосовного нього у так          
званій «бурштиновій справі». Варто зауважити, що суддя Арсірій Р.О. перевищив свої           
повноваження та вийшов за межі адміністративної юрисдикції, оскільки компетенція         
адміністративних судів поширюється на розгляд справ в сфері адміністративних та          
публічних відносин, а не на оцінку допустимості та законності доказів, зібраних в            
межах кримінального процесу. Вказане також підтверджується правовими позиціями        
Великої палати Верховного суду щодо юрисдикції спорів, пов'язаних з оскарженням          
рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи/та прокурорів, які          
висловлювалася, зокрема, у справах № 826/2004/18, № 826/2253/18 та № 808/390/18. 
 
Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що дії та поведінка судді повинні           
підтримувати впевненість громадськості у чесності й непідкупності судових органів.         
Не досить лише вершити правосуддя; потрібно, щоб його звершення було очевидним           
для загалу (п. 3.2).  

Викладене підтверджує, що суддя не дотримувався цього принципу. 

Поведінка, яку демонструє суддя, для учасників процесу та інших осіб не є еталоном             
порядності і справедливості, прикладом чесності, стриманості, врівноваженості. Така        
поведінка судді підриває упевненість громадян у справедливості судової системи.         
Суддя не усвідомлює, що перебуває під постійним та пильним контролем          
громадськості і такий контроль є необхідним. 

2. Суддя, не перебуваючи на робочому місці (був на навчанні), ухвалював судові            
рішення. 

 
(підпункт 6.5 п. 6 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 
Згідно з досьє (арк.113), суддя проходив навчання у м.Києві у період з 03.12.2012 по              
13.12.2012, з 17.03.2014 по 28.03.2014 та з 02.02.2015 по 13.02.2015 на семінарах з             
підготовки суддів за програмою для суддів окружних адміністративних судів.         
Водночас, у Єдиному державному реєстрі судових рішень виявлено близько 200          
судових рішень, ухвалених суддею у дні навчання.  
 
Так, з 03.12.2012 по 13.12.2012 у Єдиному державному реєстрі судових рішень           
виявлено 78 документів, підписаних суддею, наприклад: ухвала у справі № 826/2057/15           
від 13.02.2015; ухвала у справі № 826/1838/15 від 10.02.2015; чотирнадцять ухвал та            
одна постанова від 02.02.2015 у справах №№ 826/1489/15; 826/438/15; 826/1368/15;          
826/1399/15; 826/1523/15; 826/1309/15; 826/492/15; 826/1309/15; 826/1399/15;      
826/1426/15; 826/1489/15; 826/1523/15; 826/1360/15; 826/1448/15; 826/1426/15 тощо.       
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Аналогічно за період з 17.03.2014 по 28.03.2014 у Єдиному державному реєстрі           
судових рішень виявлено 58 документів, а за період з 02.02.2015 по 13.02.2015 у             
Єдиному державному реєстрі судових рішень виявлено 68 документів. 
 
Національна школа суддів України надала інформацію про те, що у період з 03.12.2012             
по 13.12.2012 тривалість навчання становила 68 академічних годин, з 17.03.2014 по           
28.03.2014 – 74 академічні години, 02.02.2015 по 13.02.2015 року – 74 академічні            
години.  
 
Зважаючи на значну кількість судових рішень та завантаженість судді відповідно до           
програм підготовки (1, 2, 3), Громадська рада доброчесності приходить до висновку,           
що суддя щонайменше не в повному обсязі був присутній на навчаннях у            
вищезазначені дати і відповідно не мав права на отримання сертифікатів про їх            
проходження.  

3. Суддя приватизував квартиру, яка була надана як службова, наприклад,          
отримав квартиру як службову і вчинив дії для її приватизації, зокрема вивів з             
числа службових. 

 
(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) 

 
Згідно з даним Єдиного державного реєстру судових рішень, суддя звернувся з           
позовом до голови Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка П.В. про           
зобов’язання відповідача на підставі Положення про надання службових жилих         
приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради          
Міністрів УРСР від 04.02.1988 № 37, звернутись до Оболонської районної в місті Києві             
державної адміністрації про виключення жилого приміщення, а саме: квартири         
АДРЕСА_1 з числа службових та надання цієї квартири судді у постійне користування            
відповідно до порядку, встановленого статтями 31-60 Глави 1, Розділу 3 Житлового           
кодексу Української РСР. 04.04.2016 Київський окружний адміністративний суд у         
складі головуючого судді Панової Г.В. позов задовольнив.  
 
У тексті постанови вказано, що 05.01.2016 на підставі розпорядження Печерської          
районної державної адміністрації від 30.12.2015 № 597 позивачу (у складі сім'ї шість            
осіб - суддя, дружина та четверо дітей) був виданий ордер на право зайняття             
службового жилого приміщення з трьох кімнат жилою площею 51,22 кв.м. у квартирі            
АДРЕСА_1 на час роботи на посаді судді Окружного адміністративного суду міста           
Києва. Позивач зазначив, що оскільки вказане службове приміщення було передано          
йому у стані непридатному для проживання (від будівельників) у зв'язку з чим            
потребувало особистих матеріальних вкладень, 20.01.2016 він звернувся до        
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житлово-побутової комісії Окружного адміністративного суду м. Києва з заявою про          
виключення наданого йому приміщення з числа службового житла та надання цієї           
квартири у постійне користування. Відповідно до протоколу житлово-побутової комісії         
Окружного адміністративного суду м. Києва № 3 від 26.01.2016 заяву судді Комісією            
задоволено. Зі змісту даного протоколу вбачається, що крім іншого, Комісією було           
вирішено доручити голові суду у десятиденний строк звернутись до Оболонської          
районної у місті Києві державної адміністрації. 02.02.2016 рішенням зборів суддів          
Окружного адміністративного суду міста Києва було затверджено дане рішення         
Комісії.  
Однак на час звернення позивача до суду з даним позовом головою суду Вовком П.В.              
не вчинено дій у встановлений рішенням строк щодо звернення до Оболонської           
районної у місті Києві державної адміністрації про виключення жилого приміщення з           
числа службових та надання квартири у постійне користування судді. 

За інформацією видання «Українська правда» та відомостями з Єдиного державного          
реєстру судових рішень, схожу сумнівну схему виведення квартир із числа службових           
з метою подальшої приватизації використали ще п’ять суддів Окружного         
адміністративного суду м. Києва (Аблов Є. В., Амельохін В. В., Погрібніченко І. М,             
Федорчук, А. Б., Власенкова О. О.). Вони теж використали судове рішення у спорі,             
який має всі ознаки штучного. Зокрема, 04.11.2013 судді звертаються до зборів суду з             
проханням вивести квартири зі службових. 05.11.2013 збори суддів задовольняють їхні          
клопотання і зобов'язують голову суду Павла Вовка в 10-денний термін почати цей            
процес. Але Вовк П. В. нічого не робить, і судді подають позов до суду. 26.11.2013               
Окружний адміністративний суд передає цю справу до Київського окружного         
адміністративного суду, який уже 03.12.2013 відкриває провадження і призначає         
засідання на 11.12.2013. Але засідання проводять 10.12.2013. На нього ніхто не           
прийшов, а Вовк П. В. не подав жодних заперечень. І вже 12.12.2013 суд ухвалив              
остаточне рішення – позов задовольнити, зобов'язати голову суду подати заяву про           
виведення п’яти квартир з переліку службових. Це рішення ніхто не оскаржував, а            
23.12.2013, у перший день набрання ним чинності, Вовк П.В. подає заяву про            
виведення квартир з переліку службових. 
 
Варто зазначити, що відповідно до майнової декларації за 2015 рік, з 20.01.2004 судді             
та його дружині на праві власності вже належала квартира у м.Києві, загальною            
площею 51,5 кв.м. У 2016 році судді та членам його сім’ї на праві власності або               
користування належало вже три об’єкти нерухомого майна: згадана вище квартира у           
м.Києві, загальною площею 51,5 кв.м., приватизована у 2016 році квартира у м.Києві, із             
загальною площею 93,1 кв.м. та жилою площею у розмірі 50,6 кв.м., а також садовий              
будинок у с. Великі Дмитровичі Обухівського району Київської області, загальною          
площею 149,1 кв.м. У 2018 році квартира, загальною площею 93,1 кв.м. була продана             
дружиною за 1 820 000 грн та 26.06.2018 нею придбана інша квартира у м.Києві,              
загальною площею 94,7 кв.м. за 2 329 782 грн.  
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На переконання Громадської ради доброчесності, практика виведення житла з числа          
службових суперечить законодавству та є способом обходу заборони на набуття такої           
квартири у власність. Відповідно до п.6 Положення про надання службових жилих           
приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради          
Міністрів УРСР від 04.02.1988 № 37 жиле приміщення виключається з числа           
службових, якщо відпала потреба в такому його використанні, а також у випадках,            
коли в установленому порядку воно виключено з числа жилих. Жодної з підстав для             
виведення житла з числа службових не було.  

Такий спосіб набуття квартири викликає значний суспільний резонанс та недовіру у           
суспільства до усього суддівського корпусу. 

Відповідно до ст. 2 Кодексу суддівської етики суддя не має права використовувати            
своє посадове становище в особистих інтересах чи в інтересах інших осіб та не             
повинен дозволяти цього іншим. Рада вважає, що намагання вивести квартиру із числа            
службового житла без потреби у такому житлі або після того, як така потреба відпала,              
є проявом недоброчесної поведінки та використання посадового становища судді в          
особистих інтересах.  

4. 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.  

Суддя або пов’язана з ним особа отримали майно, дохід або вигоду, легальність            
походження яких, на думку розсудливого спостерігача, викликає обґрунтовані        
сумніви (тримання у подарунок, безкоштовне користування ліквідного майна,        
отримання ліквідного майна від власника, щодо якого немає підтверджень         
легальності доходу для придбання такого майна тощо).  

(підпункти 4.9 та 4.10 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів          
(кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики,         
затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 
Відповідно до декларації за 2019 рік, теща судді Дзебас Світлана Іванівна зробила            
дружині судді подарунок у грошовій формі у розмірі 3 000 000 грн. Крім цього,              
відповідно до досьє, теща судді у 2014, 2016 та двічі у 2017 році здійснювала              
авіаперельоти на відпочинок до Анталії (Туреччина) та у 2015 році до Бургаса            
(Болгарія).  
 
Згідно з досьє, у 2013 році теща судді також придбала: 

- машиномісце у м.Києві, загальною площею 14 кв.м. (дата набуття —          
19.11.2013); 
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- квартиру у м.Києві, загальною площею 77 кв.м. (дата набуття — 19.04.2013, а            
вартість квартир схожої площі на сьогодні становить 90 000 доларів США); 

- новий автомобіль HYUNDAI SANTA FE 2013 р.в. (дата набуття — 22.08.2013, а            
вартість автомобілів такої ж марки, моделі та року випуску у 2013 році            
становили від 33 500 до 49 500 тис доларів США). Окрім цього, дружина судді              
щонайменше з 01.01.2016 користується цим автомобілем.  

Водночас, згідно з досьє (арк.94), теща судді є пенсіонеркою (останнє місце роботи            
ТОВ “Більярдний клуб “Шар”), а її загальний дохід за 2013-2017 роки становив лише             
212 152 грн. 13.08.2018 вона продала згадану вище квартиру за 2,592 млн грн, а              
04.12.2018 продала машиномісце за 114 520 грн. 
 
У зв’язку із викладеним вище, під кутом зору стороннього спостерігача існує           
обґрунтований сумнів у здатності тещі судді робити такі багатомільйонні придбання та           
подарунки. 

Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію,        
яка може вплинути на оцінку судді за критеріями доброчесності та професійної           
етики і потребує пояснення судді. 
 
1. Відповідно до майнових декларацій за 2016-2019 роки, суддя неодноразово          
орендував автомобілі: 

- з 29.06.2016 Skoda Fabia 2012 р.в., власником якого вказана Єрмакова К.М.; 
- з 27.10.2017 Skoda Fabia 2013 р.в., власником якого вказаний Єрмаков А.В.; 
- з 27.08.2018 CITROEN C4 2014 р.в., власником якого вказана Єрмакова К.М.; 
- з 26.11.2019 HYUNDAI SOLARIS 2016 р.в., власником якого вказана Єрмакова          

К.М. 
 
Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, у декларації вказуються          
відомості про видатки, якщо їх розмір перевищує 50 прожиткових мінімумів,          
встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Водночас, у розділі 14             
усіх зазначених декларацій (“Видатки та правочини суб’єкта декларування”) суддя не          
вказував про жодні витрати на оренду автомобіля. Єдиним задекларованим видатком          
судді протягом 2016-2019 років були витрати у розмірі 123 042 грн на туристичні             
послуги у 2016 році.  
 
Проте у 2016 році суддя також орендував автомобіль Skoda Fabia 2012 р.в. протягом 6              
місяців. Для того, щоб у судді виникнув обов’язок декларувати витрати на його            
оренду, сукупний розмір витрат протягом цих 6 місяців мав би перевищувати 68 900             
грн (розмір прожиткового мінімуму для для працездатних осіб на 01.01.2016 становив           
1378 грн). Відповідно до спеціалізованих сайтів із оренди транспортних засобів,          
вартість 1 доби користування при довгостроковій оренді автомобіля аналогічної моделі          
та схожого року випуску у 2020 році складає 18 доларів США (близько 500 грн/день).              
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Тобто місячна оренда такого авто становить щонайменше 15 тис грн, а оренда            
протягом 6 місяців обійдеться щонайменше у 90 тис грн.  
 
У зв’язку із викладеним вище, умови оренди суддею автомобілів у 2016-2019 роках            
потребують пояснень із відповідним документальним підтвердженням. 
 
2. У досьє судді міститься інформація про те, що у 2014, 2015, 2017 та 2018 роках його                 
мати здійснювала авіаперельоти на відпочинок до Анталії (Туреччина). Водночас,         
відповідно до досьє (арк.94), мати судді є пенсіонером (останнє місце роботи ТОВ            
“Вулкан - Правекс”), а її сукупний дохід за 2013-2017 роки становив всього 1240 грн              
(ймовірно без врахування пенсійних виплат). З огляду на зазначене, джерело          
походження коштів на здійснення вказаних витрат потребує пояснення. 
 
3. У публікації на сайті громадської організації «Всеукраїнське об'єднання         
«Автомайдан» від 13.09.2018 зазначено, що 09.09.2018 адвокат та активіст Роман          
Маселко оприлюднив інформацію в соціальній мережі Facebook про чергову спробу          
позбавлення його адвокатського свідоцтва за критику судової влади.  
 
Вперше зі скаргою на пост Романа Маселка до дисциплінарної палати          
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (надалі – КДКА) Львівської області        
звернулася адвокат Дар’я Козій, оскільки він своєю публікацією на особистій сторінці           
Facebook нібито "порушив правила адвокатської етики, присягу адвоката та         
спаплюжив честь і гідність адвокатури України". Львівська КДКА спершу відмовила у           
відкритті дисциплінарного провадження, але Дар’я Козій оскаржила це рішення до          
Вищої КДКА у м.Києві (надалі – ВКДКА), яка 30.01.2018 скасувала рішення           
Львівської КДКА, відкрила дисциплінарне провадження і зобов’язала її ще раз          
розглянути скаргу. Після чого 24.05.2018 Львівська КДКА кардинально змінила свою          
попередню позицію, побачивши порушення та застосувала до адвоката покарання у          
вигляді попередження. Вже через 5 днів після цього рішення на Романа Маселка була             
подана нова скарга, цього разу від імені пов’язаної із першим скаржником Громадської            
спілки "Асоціація судових репортерів України". У результаті адвокат Роман Маселко          
оскаржив ці рішення, зокрема рішення ВКДКА до Окружного адміністративного суду          
м.Києва.  
 
08.05.2018 суддя Катющенко В.П. у справі за № 826/3773/18 відмовив Роману Маселку            
у задоволенні позову проти ВКДКА. Суддя прийшов до абсурдного висновку про те,            
що рішення ВКДКА про скасування рішення дисциплінарної палати КДКА про          
відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката не створює для          
адвоката жодних правових наслідків та не породжує для нього будь-яких обов'язків.           
Проте 07.08.2018 Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення судді         
та визнав рішення ВКДКА незаконним. Зокрема, колегія суддів апеляційного суду          

https://drive.google.com/file/d/1UxNi1gmEByFLfPU0UFzx9eXcvD1hZLHo/view
https://drive.google.com/file/d/1UxNi1gmEByFLfPU0UFzx9eXcvD1hZLHo/view
http://www.automaidan.org.ua/13092018.html
https://www.facebook.com/roman.maselko/posts/10210562923463805
https://www.facebook.com/roman.maselko/posts/10209976040152089
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73997952
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75774402%D0%BC


зазначила, що судом першої інстанції було порушено норми матеріального права, що           
призвело до неправильного вирішення справи. 
 

Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
затвердження цього рішення, оскільки суддя не надала контактної інформації.         
Громадська рада доброчесності готова розглянути пояснення судді, якщо такі         
надійдуть. 
 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою висновку) 
 

16.12.2020 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 9-ма голосами з 13          
голосів членів Ради. Маселко Роман та Марчук Антон заявили самовідводи. 
 
У голосуванні взяли участь 9 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Моторевська Євгенія 
5) Мєлких Едуард 
6) Савчук Андрій 
7) Чижик Галина 
8) Шепель Тарас 
9) Якимяк Олег 

 
 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 


