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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Окружного адміністративного суду міста Києва  

Ковзеля Петра Олеговича  
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Окружного адміністративного суду міста        
Києва Ковзеля Петра Олеговича (далі – суддя), Громадська рада доброчесності виявила           
дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям          
доброчесності та професійної етики. 
 
1. 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, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 

1. Згідно із даними щорічної декларації судді за 2014 рік, на банківських рахунках             
судді зберігалося 4 267 383, 03 грн, що за офіційним курсом НБУ станом на останній               
день звітного періоду становило близько 270 773 доларів США. Відповідно до           
щорічної декларації за 2015 рік, суддя задекларував заощадження виключно у вигляді           
готівкових коштів у розмірі 22 тис доларів США та 50 тис євро. При цьому, згідно з                
даними декларації, жодних дороговартісних витрат у звітному році у судді не було. У             
зв’язку із цим виникають обґрунтовані сумніви щодо достовірного відображення         
суддею наявних у нього заощаджень. 
 
2. Відповідно до щорічної декларації за 2015 рік, у судді були заощадження у вигляді              
готівкових коштів у розмірі 22 тис доларів США та 50 тис євро. У щорічній декларації               
за 2016 рік суддя не декларує жодних заощаджень. Водночас у декларації відсутня            
інформація про здійснення суддею будь-яких дороговартісних витрат у звітному         
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періоді. У зв’язку із цим виникають обґрунтовані сумніви щодо достовірного          
відображення суддею наявних у нього заощаджень. 
 
3. Згідно з даними із досьє, 23.01.2017 працівниками управління патрульної поліції у            
Львівській області на суддю було складено адміністративний протокол за ст.122          
КУпАП за порушення правил проїзду перехресть. Водночас у щорічній декларації за           
2017 рік суддя не вказав, що мав у звітному році право користування будь-якими             
транспортними засобами.  
 
2. 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 (отримання у подарунок, безкоштовне користування або зі значною 
знижкою ліквідного майна). 
 

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

 
1. Згідно із даними щорічної декларації судді за 2014 рік, у звітному році суддя поклав               
на рахунки у банках 4 178 615, 48 грн. Громадська рада доброчесності не володіє              
інформацією про доходи судді до 2013 року, водночас загальний дохід судді за            
2013-2014 роки становив 590 164,03 грн, а на рахунках у банку у судді станом на               
31.12.2013 було 2 204 151 грн, із яких 2 203 685 грн було внесено у 2013 році. У зв’язку                   
із цим джерела походження коштів, які суддя вніс на рахунок у 2014 році, викликають              
обґрунтовані підозри. 
 
2. 11.07.2013 судді була подарована квартира у Печерському районі м.Києва в елітному            
житловому комплексі “Хвиля”, загальною площею 139,4 кв.м за 1 763 818 грн.            
30.10.2013 йому була подарована ще одна квартира у цьому ж житловому комплексі,            
загальною площею 84,7 кв.м за 1 058 041 грн. 
 
3. 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           
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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) 

 
НАБУ проводить розслідування справи за фактами незаконних дій голови та ряду           
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 рамках цієї справи оголошено підозри голові            
суду Павлу Вовку та ще 6-ти суддям. 
 
На офіційному сайті НАБУ опубліковані фрагменти записів з кабінету голови ОАСК           
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, 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 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: “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 ОАСКу 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.  
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У цьому зверненні, зокрема є наступні 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 ОАСКу 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           
необхідній саме Україні співпраці з міжнародними партнерами у сфері правосуддя, що           
закріплено у Конституції, законодавстві та численних міжнародних договорах. 
 
Щодо розслідування у звернені вказано наступне: 
 
“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, а отже 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 Висновок 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. 
 
4. Суддя умисно або внаслідок вочевидь недбалого ставлення до виконання своїх           
обов’язків повідомив недостовірні (у тому числі неповні) відомості у декларації          
доброчесності, наприклад, приховав відомості про правопорушення, прояв       
недоброчесної поведінки, втручання в діяльність судді тощо. 
 
(підпункт 3.1. п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Згідно з даними із досьє, 23.01.2017 працівниками управління патрульної поліції у           
Львівській області на суддю було складено адміністративний протокол за ст.122          
КУпАП за порушення правил проїзду перехресть та накладено стягнення у вигляді           
штрафу у розмірі 425 грн. Водночас у декларації доброчесності за 2017 рік суддя             
вказав, що ним у звітному періоді не здійснювалися вчинки, що можуть мати наслідком             
притягнення його до відповідальності. 
 
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. Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, у 2019 році особа з              
таким же ПІБ як у судді щонайменше двічі оскаржувала постанови про адміністративне            
правопорушення, винесені за порушення правил дорожнього руху: 

 
- справа № 757/51888/19-а: 

28.08.2019 р. о 12:56 год., ОСОБА_1 , керуючи транспортним засобом по вул.            
Горького 37, в м. Києві, здійснив зупинку у другому ряді, чим порушив п. 15.4              
Правил дорожнього руху. Постановою Печерського районного суду міста Києва         
від 20.11.2019 провадження у справі було закрито у зв`язку з відсутністю складу            
правопорушення. 
 

- справа № 757/54220/19-а: 
29 вересня 2019 року інспектор лейтенант поліції 2 батальйону, 3 роти Субота            
Д. С. прийняв постанову серії ЕАК № 1569566 про накладення          
адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у        
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному         
режимі, згідно з якою ОСОБА_1 притягнуто до адміністративної        
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відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 255 грн за те, що керуючи            
автомобілем порушив вимоги дорожнього знаку 3.24 «Розворот заборонений»,        
чим порушив вимоги пункту 8.4 ПДР порушення вимог заборонних знаків.          
Постановою Печерського районного суду міста Києва від 23.12.2019        
провадження у справі було закрито у зв`язку з відсутністю складу          
правопорушення. 

 
Враховуючи те, що обидва рішення було ухвалено Печерським районним судом          
м.Києва, де зареєстрований та проживає суддя, а також те, що у щорічній декларації за              
2019 рік суддя не вказував, що мав у звітному році право користування будь-якими             
транспортними засобами, ця інформація потребує пояснення.  
 
2. Відповідно до даних із досьє, рідний брат судді, народний депутат України 5-го та              
6-го скликань, володів/володіє коштовний майном, яке було набуте ним на підставі           
договорів дарування. У Громадської ради доброчесності відсутні відомості про доходи          
брата судді до 2013 року, однак набуття ним вказаного майна потребує пояснення: 

- житловим будинком у смт.Козин, Обухівського району Київської області,        
загальною площею 1639,6 кв.м (дата набуття: 02.08.2010);  

- квартирою у Печерському районі м.Києва в елітному житловому комплексі         
“Хвиля” (дата набуття: 11.06.2010); 

- двома гаражами в елітному житловому комплексі “Хвиля” (дата набуття:         
28.11.2012). 

 
3. Згідно з даними досьє, Лук’янова Анастасія Сергіївна є матір’ю сина судді, а також              
його ймовірною співмешканканкою. Водночас у щорічних деклараціях за 2013-2019         
роки серед членів сім’ї вказано лише сина. Ця інформація потребує пояснення. 
 
4. Згідно з публікацією Мустафи Найєма для видання Українська правда “Війна           
хрещених батьків суддівської влади”, брат судді, народний депутат України 5-го та 6-го            
скликань Микола Ковзель, був відповідальним у Блоці Юлії Тимошенко за просування           
рішень у Окружному адміністративному суді Києва. Його вплив у публікації          
пояснювався тим фактом, що його рідний брат Петро Ковзель працює суддею           
Окружного адмінсуду Києва. Громадською радою доброчесності не виявлено        
будь-яких публічних заяв чи позовів судді щодо спростування цієї інформації, у зв’язку            
із чим вона потребує пояснення. 
 
5. 15.05.2018 ВККС проведено співбесіду із суддею, під час якої обговорено питання,            
які виникли під час дослідження суддівського досьє, щодо показників за критеріями           
компетентності, професійної етики та доброчесності. За результатами співбесіди суддя         
набрав лише 609 балів, що становить менше 67 відсотків від суми максимально            
можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв. Як         
наслідок, ВККС дійшла висновку про те, що суддя не відповідає займаній посаді, та             
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рекомендувала Вищій раді правосуддя розглянути питання про його звільнення з          
посади судді. 09.01.2020 Вища рада правосуддя ухвалила рішення “Про відмову у           
задоволенні подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення         
Ковзеля П.О. з посади судді окружного адміністративного суду міста Києва на підставі            
підпункту 4 пункту 16-1 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України”,          
оскільки у рішенні ВККС не має висновку про те, за яким саме критерієм             
(компетентності, професійної етики або доброчесності) суддя не відповідає займаній         
посаді. 
 
6. На початку лютого 2010 року суддя постановив ухвалу про забезпечення позову у             
справі № 2а-1398/10/2670 та призупинив дію наказу Міністерства юстиції, згідно з           
яким покер визнався азартною, а не спортивною грою. В результаті цього була            
відновлена діяльність казино й інших гральних закладів. Відповідно до висновку ВРЮ           
вказане порушення поставило під сумнів об’єктивність та неупередженість судді та          
доводило, що він несумлінно виконував свої обов’язки і зганьбив професію судді.           
Суддю звільнили за порушення присяги 18.06.2010, однак 18.03.2014 він поновився на           
посаді на підставі постанови Вищого адміністративного суду від 27.01.2011. Крім          
цього, 19.01.2017 Європейський суд з прав людини постановив, що стосовно судді було            
порушено пункт 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з недотриманням принципів           
незалежності та безсторонності, а також статтю 8 Конвенції. 
 
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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Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою висновку) 
 

16.12.2020 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 11-ма голосами з 15          
голосів членів Ради. 
 
У голосуванні взяли участь 11 членів: 

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

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


