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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Окружного адміністративного суду міста Києва  

Кузьменко Анни Ігорівни  
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Окружного адміністративного суду міста        
Києва Кузьменко Анну Ігорівну (далі – суддя), Громадська рада доброчесності виявила           
дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям          
доброчесності та професійної етики. 
 
1. Суддя свавільно встановлювала 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) 

 
06.01.2014 суддя прийняла постанову у справі № 826/145/14 за позовом Київської           
міської державної адміністрації, якою встановила обмеження права на мирні зібрання          
(пікетування, пішої ходи, демонстрацій, мітингів, зборів щось інше) шляхом заборони          
Депутатській фракції Політичної партії "УДАР ("Український Демократичний Альянс        
за Реформи") Віталія Кличка", ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, Київській         
міській організації політичної партії Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина",       
Всеукраїнській громадській організації "Народна солідарність за соціальний захист та         
взаємодопомогу" та іншим суб'єктам, що реалізують право на мирні зібрання,          
проведення заходів, використання гучномовців, автотехніки, плакатів, встановлення       
наметів, сцен, навісів з 08.01.2014 по 08.03.2014 у місті Києві за наступним адресами:             
площа Михайлівська з прилеглими вулицями: Трьохсвятительська, Десятинна,       
Михайлівська; площа Європейська з прилеглими вулицями: Трьохсвятительська,       
Костьольна, Володимирський узвіз; парк Тараса Шевченка з прилеглими вулицями:         
Льва Толстого, Терещенківська, Володимирська; бульвар Тараса Шевченка; вулиця        

https://grd.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36531272


Грушевського, Маріїнський парк та парк "Хрещатий", включаючи вулиці: Садова,         
Банкова, Інститутська, Лютеранська, Хрещатик, Архітектора Городецького, Академіка       
Богомольця, Шовковична, Пилипа Орлика, Герцена, Командарма Каменєва,       
Гусовського, Різницька, Майдан Незалежності, включаючи прилеглі вулиці. 
 
Таким чином, суддя фактично обмежила право на мирні зібрання необмеженому колу           
осіб, на тривалий час і на значній території. При цьому суддя достеменно знала про те,               
що у місті Києві, зокрема на Майдані Незалежності та прилеглих вулицях, тривала            
безстрокова акція протесту, про що вона сама ж зазначила у своєму рішенні. У             
мотивувальній частині рішення суддя, зокрема, посилалася на блокування        
протестувальникаи проїжджих частин вулиць, зведення барикад, повалення пам'ятника        
Леніну В.І. тощо. Серед мотивів обмеження права на мирне зібрання суддя вказала про             
те, що натовп людей збільшує вірогідність захворювання кожного на різного виду           
хвороби (ГРВІ, туберкульоз), а також на необхідність уникнення складної ситуації з           
підтримання особистої гігієни та чистоти.  
 
Водночас Європейський суд з прав людини у рішенні «Barraco v. France» від            
05.06.2009, (заява 31684/05) визнав, що будь-яка подія в громадському місці викликає           
певною мірою перешкоди для загального перебігу життя, включаючи порушення руху і           
за відсутності насильства з боку демонстрантів, важливо, щоб влада продемонструвала          
певний ступінь терпимості щодо мирних зібрань, щоб свобода зібрань не була           
позбавлена своєї суті і змісту. Право на свободу мирних зібрань захищене державою,            
яка зобов'язана забезпечити його ефективну практичну реалізацію. Держави повинні не          
лише охороняти право на мирні зібрання, а й утримуватися від застосування           
необґрунтованих обмежень цього права. При обмеженні права на мирні зібрання, суд           
повинен обрати той спосіб обмеження цього права, який був би адекватним           
(співмірним).  
 
Суддя ж заборонила проведення мирних зібрань та заходів відповідачам та будь-яким           
іншим суб'єктам з 08.01.2014 по 08.03.2014, фактично обмеживши право усіх мирних           
зібрань на значній території протягом тривалого часу, що є найсуворішим та не            
співмірним способом обмеження. 
 
2. Суддя використовувала родинні, дружні та інші неформальні зв'язки для          
здійснення кар'єри чи отримання невиправданих преференцій. 
 
(підпункт 1.6. п. 1 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
02.09.2020 Національне антикорупційне бюро України (далі - НАБУ) оприлюднило         
матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою суддів         

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:[%22002-1627%22]%7D
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Окружного адміністративного суду м. Києва (далі - ОАСК), голови Державної судової           
адміністрації України, колишніх високопосадовців та інших фізичних осіб у вчиненні          
низки злочинів. У вказаних матеріалах містяться аудіозаписи прослуховування із         
ОАСК, що вказують на вплив голави ОАСК Павла Вовка на Вищу раду правосуддя             
(далі - ВРП).  
 
Зокрема у вказаних розмовах зафіксовано, як особа з голосом, схожим на голос голови             
ОАСК Павла Вовка, заявляє про необхідність відмовити у відкритті дисциплінарного          
провадження за скаргою на суддю ОАСК Анну Кузьменко: «Так же на докладе у             
Шевцовой (ймовірно мається на увазі член ВРП) жалоба Длугач на судью Окружного            
Кузьменко Анна Игоревна – необходимо отказать». Пізніше ВРП справді відмовила у           
відкритті провадження щодо судді за скаргою Длугач М.Є. щодо притягнення до           
дисциплінарної відповідальності за дії, вчинені під час розгляду справи №          
826/12004/18. Доповідачкою за цією скаргою була членкиня Третьої Дисциплінарної         
палати ВРП Швецова Л.А.  
 
3. Суддя допускала дії, обумовлені корпоративною солідарністю. 
 
Суддя вчинила дії, які негативно впливають на авторитет правосуддя та не           
доклала зусиль для усунення негативних наслідків цих дій. 
 
Суддя не реагувала на відомі їй випадки недоброчесної або неетичної поведінки           
колег, покривала таку поведінку або відомі їй 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) 

 
3.1. НАБУ проводить розслідування справи за фактами незаконних дій голови та низки            
суддів 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. 
 
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).  
 

http://www.vru.gov.ua/act/18906
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


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           
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: 

https://www.ft.com/content/6ae2cc18-3509-4b87-a850-663e4dd702cb
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013780-20#Text
http://oask.gov.ua/node/4534


 
“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. 
 
3.2. 17.04.2019 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         
Кузьменко А.І. була серед тих суддів, які не з'явилися на іспит.  
 
Із оприлюднених на офіційному сайті НАБУ записів з кабінету голови ОАСК Вовка            
П.В., отриманих шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій випливає, що          
така неявка була узгоджена серед суддів за рекомендацією Вовка П.В. з метою зриву             
кваліфікаційного оцінювання суддів цього суду. Це є логічним продовженням дій          
Вовка, спрямованих на блокування роботи ВККС та саботажу кваліфікаційного         
оцінювання. 
 
Відповідно до цих аудіозаписів, особа з голосом, схожим на голос судді, у розмові із              

https://vkksu.gov.ua/ua/news/27-iz-30-priznatchienich-na-kwalifikacijnie-ociniuwannia-suddiw-okruznogo-administratiwnogo-sudu-mista-kiewa-powtorno-nie-ziawilisia-na-ispit-/
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Вовком П.В. зазначає, що не хоче йти на оцінювання з огляду на аналітичну довідку,              
яку складено щодо неї НАБУ та передано до ВККС у рамках Меморандуму про             
співпрацю та обмін інформацією. Вовк П.В. пропонує їй “хворіти” задля ухилення від            
оцінювання. 
 
01.04.2019 (Розмова судді ОАСК з головою ОАСК Вовком П.В.): 
Суддя ОАСК: Скажите, пожалуйста, а кто в (н/д). В Окружном адмінистративном           
суде изменилась позиция по поводу прохождения ВККС, ВРП? Короче шеф, 9-го же            
псих (мається на увазі психологічні тести, які проводяться під час оцінювання суддів),            
17 у нас (н/д). 
Вовк: Да. Надо узнать (нерозбірливо), на месте. 
Суддя ОАСК: Идем - не идем? 
Вовк: Что, что? 
Суддя ОАСК: Идем - не идем? Идти- не идти? Ну, поговорите со мной, поговорите. 
 
У зв'язку з цим існують обгрунтовані сумніви, що суддя дійсно не могла з'явитися на              
іспит, а її дії з погляду стороннього спостерігача виглядають як активна підтримка            
незаконних дій голови ОАСК.  
 
4. Суддя безпідставно не задекларувала своєчасно своє майно чи члена сім'ї, що є             
ліквідним активом, дохід, або значно занизила його обсяг і (або) вартість, або            
безпідставно не подала 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) 
 

4.1. Відповідно до майнової декларації за 2016 рік, 10.09.2012 суддя набула право            
безоплатного користування квартирою у смт.Козин Обухівського району Київської        
області, загальною площею 327 кв.м, яка належить на праві власності Гуртовому           
Леоніду Дмитровичу. Однак в майнових деклараціях за 2012-2015 роки суддя не           
декларувала право користування цією квартирою. 
 
4.2. Згідно з даними досьє, 19.01.2015 матір судді оформила на неї довіреність із             
правом розпорядження належними їй квартирами, загальною площею 123,8 кв.м та 60,2           
кв.м, дійсну до 19.01.2018. Водночас у майнових деклараціях судді за 2015, 2016, 2017             
роки право розпорядження вказаними квартирами суддею не декларувалося.  
 
Відповідно до частини третьої ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції", у            
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого         
самоврядування, зазначаються відомості про об’єкти декларування, передбачені       
пунктами 2-8 частини першої ст. 46 Закону, що є об’єктами права власності третьої             
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особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на             
отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших            
фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом            
здійсненню права розпорядження ним. Це положення застосовується під час подання          
декларації службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне         
становище. Відповідно до примітки до ст. 50 цього Закону, судді належать до            
службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.  
 
4.3. Відповідно до майнової декларації за 2015 рік, зареєстрованим та фактичним           
місцем проживання судді є м.Київ. При цьому адреси цих житлових об’єктів не            
збігаються. Водночас у декларації суддя вказує лише один об’єкт нерухомості в м.            
Києві, яким вона користується, а саме квартиру матері, загальною площею 170,2 кв.м.            
Натомість об’єкт нерухомості, яким суддя має право користуватися на підставі          
реєстрації місця проживання, не задекларований.  
 
У майновій декларації за 2016 рік суддя не вказує жодного об’єкта нерухомості в м.              
Києві, хоча її зареєстрованим місцем проживання залишається м.Київ.  
 
Відповідно до положень частини першої статті 46 Закону України “Про запобігання           
корупції” у декларації зазначаються відомості про зареєстроване місце проживання         
суб’єкта декларування та членів його сім’ї, об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту           
декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну           
власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно             
від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Відповідно до           
статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання            
в Україні» реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади,          
документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із          
зазначенням адреси житла/місця перебування. Тобто у зв’язку із реєстрацією місця          
проживання у суб’єкта декларування та членів його сім’ї виникає право користування           
об’єктом нерухомості. Таким чином, відомості про об’єкти нерухомості, які є          
зареєстрованим місцем проживання суб’єкта декларування або членів його сім’ї,         
необхідно зазначати у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації, навіть якщо особа           
фактично там не проживає. 
 
5. Суддя не пояснила 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) 
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5.1. Відповідно до майнової декларації за 2016 рік, загальний дохід судді у звітному             
році складався лише із аліментів та становив всього 11 тис грн, із яких близько 4 тис                
грн вона змогла заощадити та вкласти у банк. Враховуючи те, що заощадження судді,             
станом на 31.12.2015 складали всього 717 грн, а на її утриманні перебуває малолітній             
син, у стороннього спостерігача виникають обґрунтовані сумніви у достатності         
вказаних коштів для витрат на проживання, харчування, утримання автомобіля та          
відпочинку в Анталії у звітному році. У випадку, якщо суддя отримувала фінансову            
допомогу від третіх осіб, інформація про це повинна була б відображатися у декларації. 
 
5.2. Згідно з даними досьє, 25.09.2013 мати судді стала власницею квартири у м.Києві,             
загальною площею 72,2 кв.м, а 24.09.2013 вона набула у власність квартиру у м.Києві,             
загальною площею 170,2 кв.м. В обох випадках квартири були подаровані їй суддею. У             
Громадської ради доброчесності відсутні відомості про доходи судді до 2012 року,           
однак враховуючи те, що всю свою трудову кар’єру суддя провела, перебуваючи на            
державній службі (консультантом відділу консультантів у Верховному Суді України,         
консультантом та помічником судді у Вищому адміністративному суді України та          
суддею в ОАСК), у стороннього спостерігача виникають обґрунтовані сумніви у          
достатності коштів у судді, щоб набути у власність таку дороговартісну нерухомість, а            
згодом подарувати її своїй матері. 

 
6. Суддя умисно або внаслідок вочевидь недбалого ставлення до виконання своїх           
обов’язків повідомила недостовірні (у тому числі неповні) відомості у декларації          
доброчесності, наприклад, приховала 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, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Згідно з даними із досьє, 23.09.2017 Управлінням патрульної поліції в місті Києві            
складено адміністративний протокол за скоєння адміністративного правопорушення,       
передбаченого ч. 1 ст. 122 КУпАП та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі              
255 грн. Штраф було стягнуто 27.09.2017. Водночас у п.22 декларації доброчесності за            
2017 рік суддя вказала, що нею у звітному періоді не здійснювалися вчинки, що             
можуть мати наслідком притягнення її 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. 
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1. Відповідно до майнової декларації за 2014 рік (арк.390 досьє), чоловік судді отримав             
606 159 грн у вигляді подарунків, призів або виграшу. Враховуючи те, що вказана сума              
коштів є втричі більшою, ніж його офіційна заробітна плата у звітному році, вказана             
інформація потребує пояснення. 
 
2. Відповідно до даних із майнових декларацій за 2016-2018 роки, суддя у вказаний             
період безоплатного проживала у квартирі у смт. Козин Обухівського району Київської           
області, загальною площею 327 кв.м, яка належить на праві власності Гуртовому           
Леоніду Дмитровичу. Враховуючи те, що у досьє ця особа не значиться серед членів             
сім’ї або близьких родичів судді, вказана інформація потребує пояснення. 
 
3. Батько судді, Савченко Ігор Васильович, народний депутат Верховної Ради України           
6-го скликання, був обраний по багатомандатному загальнодержавному округу від         
"Блоку Юлії Тимошенко". Після приходу до влади президента Віктора Януковича у           
2010 році – член пропрезидентської коаліції, у подальшому член парламентської          
фракції Партії регіонів. 27.04.2010 голосував за ратифікацію так званих Харківських          
угод щодо продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в         
Криму до 2042 року. 10.08.2012 у другому читанні проголосував за мовний Закон            
«Колесніченка-Ківалова». Враховуючи те, що суддя ухвалила рішення, яким        
встановила обмеження права на мирні зібрання під час подій Революції гідності та яке             
фактично було ухвалене на користь тодішнього режиму Віктора Януковича, вказана          
інформація повинна бути врахована під час оцінювання судді. 
 
4. Відповідно до майнової декларації за 2012 рік (арк.374 досьє), судді на праві             
власності, в оренді чи на іншому праві користування належала квартира, загальною           
площею 202,2 кв.м, а також інше нерухоме майно, загальною площею 600,9 кв.м. У             
майновій декларації за 2013 рік (арк.384 досьє) ці об’єкти нерухомого майна вже не             
вказуються. Враховуючи те, що суддя не декларувала жодного доходу від їх           
відчуження, підстави набуття і припинення майнових прав на цю нерухомість          
потребують пояснення. 
 
5. Згідно з даними досьє та майнових декларацій, батькам судді належать або належали             
численні об’єкти нерухомості у м.Києві, зокрема: 
 

● з 31.08.2007 батько судді володіє квартирою, загальною площею 169,9 кв.м          
(підстав набуття — договір дарування); 

● з 24.09.2013 мати судді володіла квартирою, загальною площею 170,2 кв.м          
(підстава набуття — договір дарування); 

● з 25.09.2013 мати судді володіє квартирою, загальною площею 72,2 кв.м          
(підстава набуття — договір дарування); 

● з 25.09.2013 мати судді володіє квартирою, загальною площею 44,6 кв.м за 704            
тис грн (підстава набуття невідома); 
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● з 18.10.2013 мати судді володіла квартирою, загальною площею 123,8 кв.м          
(підстава набуття — договір міни); 

● з 18.10.2013 мати судді володіла квартирою, загальною площею 60,2 кв.м          
(підстава набуття — договір міни); 

● з 11.09.2014 мати судді володіє машиномісцем у підземному паркінгу,         
загальною площею 20,2 кв.м (підстава набуття — свідоцтво про право          
власності); 

● з 21.10.2016 мати судді володіє квартирою, загальною площею 143,9 за 4,2 млн            
грн (підстава набуття — договір купівлі-продажу цінних паперів); 

● з 21.10.2016 мати судді володіє машиномісцем у підземному паркінгу,         
загальною площею 24 кв.м за 350 тис грн (підстава набуття — договір            
купівлі-продажу цінних паперів). 
 

Крім цього, мати судді володіє численною нерухомістю у м.Сміла Черкаської області,           
де вона ймовірно й проживає. Також у власності матері з 25.01.2013 перебуває            
автомобіль BMW X6 2012 року випуску за 815 428 грн, хоча з цієї ж дати він перебуває                 
у користуванні судді, яка проживає у м.Києві.  
 
У Громадської ради доброчесності відсутні дані про доходи батьків судді до 2013 року,             
однак враховуючи те, що починаючи з 2014 року, суддя не має власної нерухомості і              
транспортних засобів, користуючись майном матері, вказана інформація потребує        
пояснень судді. 
 
6. 02.06.2020 суддя ухвалила рішення у справі № 640/13670/19 за позовом ТОВ            
«Дружба Народів СНД» до Департаменту з питань архітектурно-будівельного        
контролю міста Києва Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської          
державної адміністрації), яким зобов’язала відповідача видати ТОВ «Дружба народів         
СНД» дозвіл на будівництво апартамент-готелю по вул. Курганівській, 7 у          
Печерському районі. У публікації видання “Наші гроші” вказано, що ділянка, на якій            
заплановане будівництво, знаходиться в межах історичного центру Києва, на         
зсувонебезпечних територіях, а серед причин відмови у видачі дозволу, зокрема,          
вказувалося про перевищення проектом допустимої висоти у 27 м, а також           
невідповідність забудови цільовому призначенню ділянки – це ділянка для         
індивідуального житлового будівництва, а заплановане будівництво      
апартамент-готелю. Однак суд вказав, що зміна виду використання ділянки – з           
«індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва (обслуговування жилого        
будинку і господарських будівель)» на «будівництво апартамент-готелю» не свідчить         
про зміну її цільового призначення, яке залишається тим самим – «житлова та            
громадська забудова» і відповідає Генплану Києва. А щодо висотності об’єкту суд           
послався на проект, відповідно до якого його висота складає 26,5 м (10 поверхів). При              
цьому суддя додала, що технічні поверхи, які можуть бути розташовані у нижній,            
верхній чи середній частині будинку, при визначенні поверховості будинків не          
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враховуються. У публікації звертають увагу на те, що скандальний «будинок Білозір»           
на Подолі у м.Києві по документах має 4 поверхи і ще 7 поверхів є «технічними». 
 
7. 22.04.2019 суддя постановила ухвалу у справі № 640/4748/19, якою шляхом           
часткового задоволення заяви про забезпечення позову було призупинено        
перейменування Української Православної Церкви Московського патріархату та низки        
релігійних організацій, які до 26.04.2019 мали вказати в своїй назві приналежність до            
Російської православної церкви.  
 
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) 
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Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою висновку) 
 

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

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

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


