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ВИСНОВОК 

про невідповідність судді Окружного адміністративного суду міста Києва  
Келеберди Володимира Івановича 

критеріям доброчесності та професійної етики 
  
Проаналізувавши інформацію про суддю Окружного адміністративного суду міста Києва         
Келеберду Володимира Івановича (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. 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, Володимиру Келеберді та ще п’ятьом суддям. 
 
З рішення 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 визнаним ВККСУ таким, що не відповідає            
займаній посаді судді (не підтвердив здатність здійснювати правосуддя у відповідному          
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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).  

3 

https://nabu.gov.ua/novyny/rozyasnennya-shchodo-obshukiv-v-okruzhnomu-adminsudi-kyyeva
https://nabu.gov.ua/novyny/zlovzhyvannya-v-oask-novi-epizody-rozshyfrovka-video
https://nabu.gov.ua/novyny/zlovzhyvannya-v-oask-epizod-shchodo-dsa-rozshyfrovka-video
https://nabu.gov.ua/novyny/zlovzhyvannya-v-oask-zvyazky-z-vrp-rozshyfrovka-video


 
Келеберда В. І. зафіксований на цих записах. Він розглядав справу, яка, за версією НАБУ,              
була однією з ключових у схемі, яку реалізовував Павло Вовк з метою досягнення своїх              
незаконних цілей. 
 
Суддя розглядав справу № 640/2298/19 за позовом колишнього голови Державної судової           
адміністрації (ДСА) Холоднюка З. В. до Комісії з питань вищого корпусу державної            
служби в системі правосуддя при Вищій раді правосуддя щодо визначення переможця           
конкурсу на посаду голови ДСА. 
 
Ухвалою від 12.02.2019 він відкрив провадження у справі. При цьому справа розподілена            
11.02.2010 о 13:06:52 на суддю без участі інших суддів на підставі п. 21 Розділу VIIІ               
Положення про автоматизовану систему документообігу як справа, яка передається         
раніше визначеному складу суду. Хоча коли і чому такий склад був визначений раніше –              
не відомо.  
 
13.03.2019 суддя знову розглянув клопотання про забезпечення позову і постановив          
ухвалу, якою зупинив дію рішення Комісії з питань вищого корпусу державної служби в             
системі правосуддя при Вищій раді правосуддя, яким визначено переможцем конкурсу на           
посаду голови Державної судової адміністрації України Пушкаря С. І. 
 
Це рішення заблокувало призначення нового голови ДСА й дозволило Холоднюку З. В.            
залишитися на посаді та надалі призначити новий конкурс до ВККС і нових членів ВККС,              
які були узгоджені з Вовком П. В. 
 
Постановою від 20.11.2019 Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду          
скасував цю ухвалу як незаконну та необґрунтовану. 
  
З аудіозаписів НАБУ відомо, що П. В. Вовк узгоджував рішення суду з Холоднюком З. В.               
і давав вказівки про необхідні рішення та дії судді, який розглядав цю справу. 
 
13.02.2019 суддя постановив ухвалу про відмову в задоволенні заяви позивача про           
забезпечення позову. На аудіозаписах НАБУ зафіксовано телефонну розмову Вовка П. В.           
із Холоднюком З. В., де було узгоджено таку відмову (таймкод у відео 00:02:17). 
 
Голова ОАСК: «Алло. Да, Зеновій Васильович, да. Тільки забезпечення (мається на увазі            
забезпечення позову щодо оскарження рішень та фактичного зупинення конкурсу –          
прим.). Ні, ні, замість того не надо, мы напишем красиво, чтоб и у нас было красивое                
обоснование. Мы напишем так, как я сказал: «Передчасно, немає доказів, что». Вот,            
ждем 15-ое число. Если 15-ое число Вас обидят, Вы, у Вас заготовки уже должны быть,               
вписуйте решение, номер, что провели конкурс, и избрали кого-то, и подаем это все. Но              
Вы сделайте заготовки, чтобы они у Вас были. Только вписать. И способ обеспечения             
иска ставим: «зупинити дію рішення Комісії». Все, и оно красиво, угу, все, спасибо». 
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Далі на записах зафіксовані розмови за участі Вовка П. В. і Келеберди В. І., де голова суду                 
пояснює мету допомоги Холоднюку З. В., а також обговорюється, як написати необхідне            
Холоднюку З. В. рішення.  
 
04.03.2019 (таймкод у відео 00:06:44) 
 
Суддя ОАСК: «Отлично, но нам надо это разъяснение почему – потому что мы под этим               
разъяснением чего-то придумаем. Может там припис с НАЗК попросим. Может,          
может просто ещё чего-то поиграемся. Хорошо. Но хотя бы для начала, пусть            
начальник Департамента сделает разъяснение, о том, что действительно в действия          
Пушкаря и ВРП есть конфликт интересов. Просто мне надо понимать на какой стадии.             
Потому что, смотри, есть два способа решения ЭТОГО вопроса. Первый тот – на что              
Зеновий жмётся. Это первый способ решения вопроса. А второй способ решения –            
политический. Я, например, могу этот вопрос продавить через представителей. Но он           
должен быть, Зеновий кое-что, должен быть, будет сделать, соответственно этот          
можно решить политически – мы «даш-на-даш». 
 
21.03.2019 (таймкод у відео 00:08:25) 
 
Голова ОАСК: «Смотри, по Холоднюку двойная ситуация. Первая ситуация – личная. То            
есть, он нам где-то помогает, поэтому, ну, я не вижу смысла ему отказывать, да? И               
вторая – служебная. Служебная, она была сделана так: мы захотели ему помочь, позвал             
меня наш друг Алексей Валерьевич и говорит: «Бл*, не делай этого». – «Ну, на х*й оно                
мне надо». – «Это не ваш вопрос. Вот я так хочу, не делай!» – «Ну, хорошо. Пока не                  
делаем. Вопросов нема. Мы отказали. При чем я тоже попросил какую-то х*йню левую,             
бл*, вот говорю: «Можно указ подписать?» – «Да, всё, можно, бл*». Это, бл*, один из               
тех 50-ти вопросов, которые, бл*, я себе записываю, где меня послали на х*й. Ну, Бог с                
ним. Холоднюк пошел к Князевичу. Князевич взял Кононенко. Кононенко попросил сделать.           
Попросил — всё, сделал. Вот такая цепочка была вторая». 
 
На записах наявні фрагменти за безпосередньої участі Келеберди В. І. 
 
13.03.2019 (таймкод у відео 00:09:42) 
 
«Келеберда В. І.: Я, знаешь, уже много читаю, мне вроде как оно понятно, но что               
сказать со стороны. 
Голова ОАСК: Ну все, в порядку денному это был вопрос номер десять, правильно? 
Келеберда В. І.: Пункт десятый, а у нее – пункт девятый (мається на увазі пункти               
рішення Конкурсної комісії, яке оскаржується – прим.). И мы указываем, о чем идёт речь              
про: «визнання переможця там одного, а тут другого». Ну, вроде как бы? Ну, я на всякий                
случай. 
Голова ОАСК: Я считаю, что я считаю, что бл* для тех, кто хочет и уважает решение                
суда все понятно. 
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Келеберда В. І.: Нет, ну тут якобы это достаточно оснований потом говорить о том,              
что если скажем, что-то будет принято, что оно было принято с нарушениями. Но             
критиковать, оно, бл*, вы там что-то не то написали, ну. 
Голова ОАСК: Ага». 
 
При цьому судове рішення про забезпечення позову ухвалюють за відсутності у справі            
документів, необхідних для розгляду. 
 
13.03.2019 (таймкод у відео 00:10:32) 
 
«Келеберда В. І.: У нас нет самого протокола, чтобы я чётко формализировал, показать             
эту выжимку всю, знаешь? А мы написали, о чем было решение. 
Голова ОАСК: Как могли, так его и индивидуализировали. 
Келеберда В. І.: Конечно, мы же знаем, что решение принято «визначення переможця»,            
ну мы об этом пишем, о тематике, а не (н/д.) я не зазначаю там, скажем выжимку                
пряму мову там того-то». 
 
Ці факти стали підставою для оголошення Келеберді В. І. підозри. 17.07.2020 заступник            
Генерального прокурора Любович А. О. склав повідомлення про підозру судді Келеберді           
В. І. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109, ч. 5                 
ст. 27, ст. 351-2 КК України, у кримінальному провадженні № 42014100020000046, з якого             
виділено матеріали досудового розслідування в окреме провадження №        
22020120000000019. 
 
Громадська рада доброчесності не стверджує, що суддя винен у вчиненні злочинів, однак            
вважає, що зафіксованих на записах НАБУ фактів достатньо, щоб для цілей           
кваліфікаційного оцінювання дійти обґрунтованого висновку, що суддя не був         
незалежним при розгляді цієї справи й усвідомлював її використання для протиправних           
цілей, але не припинив таких дій, а навпаки сприяв їм і повністю діяв відповідно до               
вказівок Вовка П. В. 
 
1.2. Суддя розглядав справу № 826/134/18 за позовом ТОВ «Телерадіокомпанія студія           
1+1» до Міністерства культури України, Державного агентства України з питань кіно та            
Служби безпеки України щодо скасування заборони трансляції серіалу «Свати» та          
заборони в'їзду актору Федору Добронравову на територію України. 
 
Цей позов надійшов до суду та був розподілений на суддю Келеберду В. І. ще 27.12.2017.               
Однак рішення ухвалено лише напередодні президентських виборів. Рішенням від         
26.03.2019 суд задовольнив позов і скасував ці заборони. 
 
У фільмі журналістів «Слідство.Інфо» «Нарадча кімната-2» опубліковано фрагмент        
запису НАБУ з кабінету голови ОАСК, де зафіксовано розмову між Вовком П. В. і              
Келебердою В. І. про цю справу. З неї можна зрозуміти, що суддя узгоджував зміст              
майбутнього рішення і навіть дату його ухвалення з головою суду. Це рішення            
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розцінювалося головою суду як подарунок явному фавориту президентських виборів         
Володимиру Зеленському. З погляду стороннього спостерігача такі дії є використанням          
службових повноважень судді задля отримання лояльності майбутнього президента. 
 
1.3. Розпорядженням КМУ від 25.09.2019 № 826-р Трубарова В. М. звільнено з посади             
заступника голови Фонду державного майна України. 26.03.2020 до Окружного         
адміністративного суду м. Києва надійшов позов Трубарова В. М. про оскарження цього            
розпорядження, який було розподілено на суддю Келеберду В. І.  
 
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. На виконання цієї ухвали 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 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 свідчили б про поважність пропуску             
строку, і зазначив ті, які суд уже визнав неповажними. Однак ухвалою від 14.04.2020 суд              
змінив свою думку, визнав їх поважними та відкрив провадження у справі. 
 
Очевидно, що наведені позивачем обставини не можуть вважатися підставою для          
поновлення строку для звернення до суду, а дії судді є показово свавільними та             
безпідставними. 
 
1.4. Суддя входив до колегії суддів, яка розглядала справу № 826/7432/17 за позовом Ігоря              
Валерійовича 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. 

7 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826-2019-%D1%80#Text
https://court.gov.ua/log_documents/328072/7126/
https://reyestr.court.gov.ua/Review/88493180
https://reyestr.court.gov.ua/Review/88743887
https://reyestr.court.gov.ua/Review/81464081
http://oask.gov.ua/node/3823
https://reyestr.court.gov.ua/Review/81464081


 
Таким чином, розголошенню не підлягає не рішення загалом, а лише відомості, для            
забезпечення нерозголошення яких було ухвалене 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          
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 й багатьох експертів у правосудності          
ухваленого рішення. 
 
ГРД також відзначає, 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 зв'язку з цим рішенням Президент Петро Порошенко терміново скликав засідання           
РНБО, яке відбулося 18.04.2019, де присутні Генеральний прокурор, голова НБУ, міністр           
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. 
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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) 

 
2.1. Указані в п. 1 цього рішення аудіозаписи НАБУ свідчать про систематичний            
протиправний вплив голови суд 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: «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           
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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            
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         
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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 Келеберду В. І. як             
підозрюваного у кримінальному провадженні № 52019000000000522 (повістка 1, 2, 3, 4,           
5), однак він не з'являвся на виклики. У зв'язку з цим його було оголошено в розшук. 
 
На переконання ГРД, суддя повинен сприяти слідству, навіть якщо він вважає дії слідчих             
хибними. У будь-якому випадку неявка 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 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.  
 
Окрім того, суддя створював перешкоди для перевірки Фондом соціального страхування          
України правильності видачі та продовження виданих позивачу листків непрацездатності         
за вказаний період, яку було проведено за зверненням Вищої кваліфікаційної комісії           
суддів України, листів Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони          
здоров'я України. Він подав два позови про визнання такої перевірки неправомірною: 
 
- 02.10.2019 – справа № 640/18723/19; позов було повернуто 28.12.2019; 
- 03.02.2020 – справа № 640/2478/20, перебуває на розгляді у судді Київського окружного            

адміністративного суду Кушнової А. О. Вона розглядала позов судді Аблова Є. В. до             
ДБР, за неї Аблов Є. В. ходив домовлятися до голови цього суду, що зафіксовано на               
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«записах НАБУ». 
 
Такі дії судді можна пояснити лише намаганням уникнути встановлення об’єктивної          
інформації про причини неявки на оцінювання. Подача двох аналогічних позовів з           
погляду поінформованого спостерігача видається спробою передати цю справу лояльному         
судді. 
 
3. Суддя свавільно встановлював обмеження у реалізації права на мирні зібрання,           
що нівелювало реалізацію свободи мирних зібрань, наприклад, необмеженому колу         
осіб і (або) на тривалий час і (або) щодо необмеженого місця. 

(підпункт 3.6 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 
Ухвалою про забезпечення адміністративного позову від 21.02.2013 у справі №          
826/2143/13-а суддя заборонив ВО «Свобода» й іншим суб’єктам, що реалізують право на            
мирне зібрання (тобто невизначеному колу осіб), проводити мітинги біля будівлі          
Гостинного двору. Гостинний двір – будівля (торговельний комплекс), зведена у 1809           
році. У 2012 році цю будівлю вищевказаним рішенням Кабміну виключено зі списку            
пам’ятників архітектури, а земельну ділянку під нею – передано для проведення           
реконструкції будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою. Це викликало          
протести з боку киян та численних громадських організацій, які відстоюють збереження           
культурної спадщини Києва.  
 
Суд апеляційної інстанції частково змінив ухвалу судді та вилучив з її тексту заборону             
щодо невизначеного кола осіб.  
 
На переконання ГРД, суддя очевидно порушив фундаментальне право на мирні зібрання,           
яке є основою створення та функціонування демократичного суспільства, ще й у спосіб,            
непередбачений законодавством (ухвала про забезпечення позову). 
 
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. 

(підпункт 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) 

 
26.01.2018 мати судді Келеберда Марія Мелентіївна стала власницею нежитлового         
приміщення площею 57 кв. м у м. Бровари, вул. Чорновола, 6-А у новому ЖК «Лісовий               
квартал». Відповідно до договору про зміну сторони у зобов'язанні від 27.10.2017, за            
вказане приміщення вона заплатила 504540 грн. Така ціна викликає сумніви, оскільки           
вона щонайменше вдвічі менша за ринкову.  
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Окрім цього, відповідно до декларації за 2016 рік, мати подарувала судді 200000 грн, а у               
2017 році – 330000 грн. 
 
Згідно з даними суддівського досьє, мати судді за 2013–2018 роки отримала доходи            
загальним розміром 100955 грн. Тому виникають сумніви у її можливості сплатити 504540            
грн за придбання цієї нерухомості та робити такі подарунки. 
 
5. 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. 

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

 
На підставі свідоцтва про право власності від 17.12.2012 суддя набув у власність будинок             
загальною площею 244 кв. м у с. Літки Броварського району Київської області.  
 
13.08.2015 суддя подарував цей будинок та землю під ним (кадастровий номер           
3221284801:01:050:0027) своїй дружині Келеберді Олені Геннадіївні. Одразу після цього –          
19.08.2015 дружина подала позов про розлучення. 07.10.2015 Оболонський суд м. Києва           
ухвалив рішення у справі № 756/10601/15-ц про розірвання шлюбу. З того часу суддя не              
вказує будинок у деклараціях за 2015, 2016, 2017 та 2018 роки. У 2019 році він вказує його                 
як місце проживання дітей. 
 
Однак, за даними журналістів «BIHUS.info», суддя продовжує проживати разом з          
дружиною у квартирі та користуватися цим будинком, а розлучення має ознаки           
фіктивного з метою уникнення декларування майна дружини. Журналісти також         
звертають увагу, що поруч з цим будинком земельні ділянки отримали дружина судді            
(кадастровий номер 3221284801:01:050:0044), мати судді (кадастровий номер       
3221284801:01:050:0060) та брат судді (кадастрові номери 3221284801:01:050:0085 –        
придбано 28.11.2020 та 3221284801:01:050:0086 – набуто 24.07.2019). 
 
У сюжеті журналістів надано коментарі свідків і самого судді, а також є відео судді біля               
цього будинку. ГРД вважає факти, наведені журналістами переконливими, пояснення         
судді не спростовують їх, а тому цього достатньо для обґрунтованого сумніву в тому, що              
суддя не користується цим майном і належно вказав усе своє майно в деклараціях. 
 
6. Суддя допустив порушення принципу гласності і відкритості, наприклад,         
заборонив проведення аудіозапису у відкритому судовому засіданні, а після         
28.03.2015 також відеозапису портативними технічними засобами.  

(підпункт 6.4 п. 6 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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За даними ЗМІ, суддя заборонив журналістам програми «Схеми» фільмувати засідання, де           
оскаржувалося рішення про звільнення працівників внутрішніх справ, які не пройшли          
атестацію. На початку відкритого судового засідання у справі № 826/2383/16 суддя           
наказав зупинити відеофіксацію на прохання позивача – звільненого Олександра         
Ковальчука. Заяву журналістів на зйомку він відхилив. На запитання журналіста, чим           
зумовлена заборона, суддя в доволі різкій формі пояснив, що платники податків платять            
йому гроші за те, щоб він розглядав справи, а не проводив лікнеп із судочинства для               
журналістів. Після цього суддя Володимир Келеберда пригрозив знімальній групі «Схем»          
адміністративним штрафом і забрав документи. 
 
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію, яка         
може вплинути на оцінювання судді за критеріями доброчесності та професійної          
етики й потребує пояснення судді. 
 
30.05.2018 мати судді видала довіреність Вяхіреву Юрію Павловичу на продаж: 
 
- садового будинку з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 247,3          

кв. м, розташованого за адресою: м. Севастополь, садівницьке товариство «Теремок»,          
№ 259 (Балаклавський район);  

- земельної ділянки загальною площею 0,1200 га, цільове призначення для ведення          
садівництва, розташованої за адресою: м. Севастополь, Балаклавський район, у межах          
землекористування СТ «Теремок», ділянка № 259; 

- земельної ділянки загальною площею 0,0763 га, цільове призначення для         
індивідуального дачного будівництва, розташованої за адресою: м. Севастополь,        
Монастирське шосе, 116-А/31. 

  
Потребують з'ясування обставини, вартість і джерела набуття цієї нерухомості у          
власність, а також чи було продано вказане майно за російським законодавством. 
 
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
затвердження цього рішення, оскільки суддя не надав контактної інформації.  
 
Громадська рада доброчесності готова розглянути пояснення судді, якщо такі надійдуть. 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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https://detector.media/infospace/article/113939/2016-03-30-suddya-u-kievi-nezakonno-zaboroniv-videoziomku-i-nasvariv-zhurnalistiv-za-neznannya-zakonodavstva/
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56129354


Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою рішення) 
 

15.12.2020 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 9 голосами з 15 голосів           
членів Ради. Моторевська Євгенія заявила самовідвід. 
 
У голосуванні взяли участь 9 членів: 

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

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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