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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Окружного адміністративного суду міста Києва  

Літвінову Аріну Володимирівну 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Окружного адміністративного суду міста        
Києва Літвінову Аріну Володимирівну (далі – суддя), Громадська рада доброчесності          
виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям           
доброчесності та професійної етики. 

1. Суддя допускала дії, обумовлені політичними мотивами та 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) 

1.1. 17.04.2019 одразу 30 суддів Окружного адміністративного суду м.Києва не          
з'явились на іспит до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), вказавши           
підставою тимчасову непрацездатність. 

21.05.2019 на іспит повторно не з'явилося 27 суддів ОАСК. Відповідно до інформації            
Вищої кваліфікаційної комісії суддів усі вони знову обгрунтовували свою неявку          
тимчасовою непрацездатністю. В обох випадках суддя Літвінова була серед тих суддів,           
які не з'явилися на іспит.  

 

https://grd.gov.ua/
https://vkksu.gov.ua/ua/news/27-iz-30-priznatchienich-na-kwalifikacijnie-ociniuwannia-suddiw-okruznogo-administratiwnogo-sudu-mista-kiewa-powtorno-nie-ziawilisia-na-ispit-/
https://vkksu.gov.ua/ua/news/27-iz-30-priznatchienich-na-kwalifikacijnie-ociniuwannia-suddiw-okruznogo-administratiwnogo-sudu-mista-kiewa-powtorno-nie-ziawilisia-na-ispit-/


 

Наприкінці липня 2019 року, НАБУ провело обшуки в приміщенні суду та повідомило            
про підозру у втручанні в роботу ВККС голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику             
Євгену Аблову та судді ОАСК Ігорю Погрібніченку. Тоді ж НАБУ оприлюднило           
записи розмов між суддями ОАСК та іншими особами, ймовірно причетними до           
вчинення злочину, на яких обговорювалися план зміни складу ВККС і введення до            
складу комісії лояльних осіб, можливість уникнення кваліфікаційного оцінювання        
нібито через “хворобу” та блокування роботи комісії через рішення ОАСК та інших            
судів, можливість використання Державного бюро розслідувань для тиску на суддів. За           
даними слідства, на вказаних записах фігурували, зокрема, голова суду Павло Вовк,           
судді Євген Аблов, Богдан Санін, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Павло          
Григорович, члени ВККС Сергій Остапець та Микола Сірош, адвокат Олександр          
Кротюк, народний депутат Сергій Ківалов та його помічниця Антоніна Славицька. 

Із оприлюднених на офіційному сайті НАБУ записів з кабінету голови ОАСК Вовка,            
отриманих шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій випливає, що         
така неявка була узгоджена серед суддів за рекомендацією Вовка з метою зриву            
кваліфікаційного оцінювання суддів цього суду. 

17.07.2020 детективи НАБУ знову провело обшук у приміщенні ОАСК. У цей же день             
НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену           
Аблову та ще п'яти суддям ОАСК: Ігорю Погрібніченку, Ігорю Качуру, Богдану           
Саніну, Олексію Огурцову та Володимиру Келеберді. Крім цього, підозру вручили          
голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку, двом колишнім членам         
ВККС, а також двом адвокатам. 

На офіційному веб-сайті НАБУ зазначено, що вказані особи діяли у межах злочинної            
організації на чолі з головою ОАСК Павлом Вовком, яка мала на меті захоплення             
державної влади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою         
правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі. Детективи          
задокументували не тільки окремі факти вчинення корупційних злочинів, а й викрили           
цілу систему керованого правосуддя, яке не лише сприяло особистому збагаченню          
суддів, а й використовувалося головою ОАСК як інструмент захоплення ним влади у            
судовій системі. Учасники злочинної організації на чолі з головою суду фактично           
перейняли на себе функції інших органів влади та ухвалювали замовні рішення в            
інтересах політичних еліт та бізнес кіл, а також у власних інтересах, втручаючись у             
будь-які державні процеси.  

1.2 Оприлюднені аудіозаписи НАБУ 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. 

https://nabu.gov.ua/novyny/golovi-oask-ta-shche-trom-suddyam-povidomleno-pro-pidozru
https://nabu.gov.ua/novyny/golovi-oask-ta-shche-trom-suddyam-povidomleno-pro-pidozru
https://nabu.gov.ua/novyny/rozyasnennya-shchodo-obshukiv-v-okruzhnomu-adminsudi-kyyeva
https://www.youtube.com/watch?v=bWWfx8wg9yg&feature=emb_logo&ab_channel=NABU
https://youtu.be/bWWfx8wg9yg?t=1441
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/17/7259750/
https://twitter.com/nab_ukr/status/1284142921634197505
https://twitter.com/nab_ukr/status/1284142921634197505
https://nabu.gov.ua/novyny/zlovzhyvannya-v-oask-novi-epizody-rozshyfrovka-video
https://www.ft.com/content/6ae2cc18-3509-4b87-a850-663e4dd702cb
https://petition.president.gov.ua/petition/102742


 

Суддя Літвінова входить до переліку 11 суддів ОАСК, які підписали звернення про            
втручання в їх діяльність до Вищої ради правосуддя, в якому скаржились на НАБУ та              
ГПУ. 

18.09.2020 щодо записів НАБУ висловився Пленум Верховного Суду, який майже          
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”. 

Проте 21.07.2020 на офіційному сайті ОАСК опубліковано повідомлення під назвою          
“Відкрите звернення суддів ОАСК до Президента України Володимира Зеленського”,         
підписане “суддями Окружного адміністративного суду міста Києва”. З нього         
випливає, що це звернення є реакцією всього колективу суддів цього суду на            
публікацію НАБУ записів з кабінету Павла Вовка та оголошення підозр сімом суддям            
цього суду.  

У цьому зверненні, зокрема, є такі тези: 

“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 вказано таке: 

“Нас звинувачують у ганебних діях, проти нас налаштовують суспільство. Однак,          
хочемо нагадати, що всі ці звинувачення вже лунали рік тому й жодне з них не було                
доведено у суді. Гучні заяви не витримали звичайної юридичної перевірки. Зрештою,           
попри наше палке бажання та звернення з цього приводу до правоохоронних органів,            
минулого року справа, яку зараз знову роздмухують, так і не була передана до суду.              
Нам не дали можливості відстояти своє чесне ім’я – справу тихо «поховали» ті ж              
самі люди, які зараз знову виголошують гучні звинувачення”. 

Ця інформація взагалі є недостовірною та маніпулятивною. Відомо, що досудове          
розслідування в цій справі завершено, а підозрювані Павло Вовк, Євген Аблов та Ігор             

https://glavcom.ua/pub/pdf/78/7885/3962-0-6-19_.pdf
http://oask.gov.ua/node/4534


 

Погрібніченко, відповідно до ст. 290 КПК України, ознайомлюються з матеріалами          
справи та на момент опублікування цієї заяви не закінчили ознайомлення. Отже,           
справа не “похована” і не проходила “юридичну перевірку”. 

У публічному доступі немає інформації про особисту позицію судді. Зовнішній          
спостерігач може сприймати це як повну підтримку опублікованої заяви, а отже, суддя            
не вбачає проблем у зафіксованому на записах, натомість бачить у цьому розслідуванні            
бажання інших держав “захопити судову владу”. 

Ця позиція не сприяє зміцненню довіри до судової влади та завдає шкоди авторитету             
правосуддя, що суперечить вимогам Кодексу суддівської етики та міжнародним         
стандартам. Зокрема, відповідно до п.п. 45–46 Висновку КРЄС № 21 (2018), кожен            
суддя несе персональну відповідальність не тільки за свою поведінку, але і 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. Суддя ухвалювала рішення, обумовлені політичними мотивами,       
корпоративною солідарністю, маніпулюючи обставинами чи законодавством, або       
мала економічну, корупційну чи іншу особисту зацікавленість в ухваленні         
(неухваленні) певного рішення. 

(підпункт 1.8 п. 1 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

Суддя ухвалила свавільне рішення на користь колишніх акціонерів “Приватбанку”,         
пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.  

Так, 17.05.2017 суддя у складі колегії суддів задовольнила позов Суркіса І. С. та інших              
осіб до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк “ПРИВАТБАНК”,        
Міністерства фінансів України, Публічного акціонерного товариства “УКРГАЗБАНК”.       
Рішенням суду було скасовано рішення Комісії з питань визначення пов'язаних із           
банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку           
України від 13.12.2016 № 105 в частині визнання Суркіса І.Р., Суркіса Г. М., Суркіса Р.               
Д., Суркіс С. Г., Ковалик П. О. та Суркіс М. І. пов’язаними з ПАТ КБ               
“ПРИВАТБАНК”. Також суд постановив стягнути з “Приватбанку” понад 1 мільярд          
гривень на користь позивачів.  

Пов'язаність Ігоря Суркіса з Ігорем Коломойським та, відповідно, “Приватбанком”         
підтверджується спільним володінням олігархами рядом активів. Зокрема, йшлося про         
три медіа: "Телерадіокомпанію "Студія 1+1", "Гравіс-Кіно" та "Телекомпанію "ТЕТ".         
НБУ підтверджував факт спільного володіння Суркісом та Коломойським істотною         
участю в цих компаніями даними, які самі компанії подавали до Національної ради з             
питань телебачення та радіомовлення на підставі вимог Закону України “Про          
телебачення і радіомовлення”. Однак судді ОАСК вказали, що така інформація не є            

https://docs.google.com/document/d/1Gh_awsDYmGCbLuMKd-R3SWcC2zEL7IL6/edit


 

підтвердженою, бо вона відсутня у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних           
осіб-підприємців. 

При цьому, суд повністю закрив доступ до ухваленого рішення, мотивуючи          
посиланням на п. 4. ст. 7 Закону України “Про доступ до судових рішень”. При цьому,               
п. 4 ч. 1 ст. 7 цього закону не передбачає засекречення повного тексту рішення, а лише                
захищає від розголошення інформацію, для забезпечення захисту якої розгляд справи          
або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому         
засіданні.  

Київський апеляційний адміністративний суд під головуванням судді Мєзєнцева Є.І.         
06.11.2017 залишив рішення ОАСК без змін. 13.12.2018 Верховний Суд передав справу           
на розгляд Великої Палати. 15.06.2020 Велика Палата Верховного Суду скасувала          
постанову ОАСК від 17.05.2017, ухвалену за участі судді.  

При цьому, Велика Палата Верховного Суду у своєму рішенні окремо наголосила на            
важливості забезпечення суспільного доступу до тексту судового рішення та         
викладених у ньому аргументів.  

Крім того, як повідомляє інтернет-портал “Ґрати”, під час засідання у Великій палаті            
Верховного Суду представник Нацбанку Іван Пріцак, відновлюючи хронологію        
розгляду справи, розповів, що з боку сім’ї Суркісів 26.12.2016 було подано в ОАСК             
кілька ідентичних позовів без оплати судового збору, після розподілу справ між           
суддями судовий збір був сплачений тільки за позовом, який потрапив до колегії у             
складі Аблова Є.В, Літвінової А. І. та Мазур А. С. 

Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що дії та поведінка судді повинні           
підтримувати впевненість громадськості у чесності й непідкупності судових органів.         
Не досить лише вершити правосуддя; потрібно, щоб його звершення було очевидним           
для загалу (п. 3.2).  

Викладене підтверджує, що суддя не дотримувалась цього принципу. 

3. Суддя не пояснила переконливо джерела походження ліквідного майна, витрат,          
отриманих благ (її, 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) 

3.1. Відповідно до повідомлення про суттєві зміни в майновому стані 14.11.2017 мати            
судді, Літвінова Ірина Олександрівна, подарувала їй грошові кошти в сумі 1 059 516             
грн. При цьому, дохід Літвінової І.О. у 2017 році відповідно до даних досьє склав лише               
989 000 грн, а станом на кінець 2016 року за даними декларації судді за 2016 рік вона                 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/66547882
https://reyestr.court.gov.ua/Review/91650197
https://graty.me/uk/svyazannye-licza-kak-prohodil-sudebnyj-proczess-po-delu-semi-surkisov-protiv-privatbanka/
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dee88e28-6d27-4113-afaf-900264bc06e6
https://public.nazk.gov.ua/declaration/c7ca3e3c-1e27-45dc-b7d7-ac83ff2dccce


 

не мала жодних заощаджень, які б пояснювали походження коштів для подарунка           
доньці.  

Крім цього, у декларації за 2018 рік суддя вказала, що з 26.04.2018 вона має право               
користування автомобілем INFINITY QX50 2017 року випуску вартістю 1 010 000 грн,            
який належить її матері. Однак, зважаючи на те, що у 2017 році Літвінова І. О.               
подарувала судді кошти у сумі, яка перевищувала її дохід, а у 2018 році у неї, за                
даними досьє судді, взагалі не було доходу, походження коштів на придбання           
автомобіля, яким користується суддя, є незрозумілим.  

3.2. Згідно з даними декларації за 2019 рік 31.05.2019 суддя придбала частку власності             
на квартиру у м. Києві площею 102,2 кв.м за 842 240 грн. За даними Реєстру речових                
прав на нерухоме майно частка судді складає ⅖, власницею ⅗ частки квартири є мати              
судді Літвінова І. О. Загальна вартість квартири для судді та її матері склала 2 105 600                
грн. Однак, зважаючи на відсутність у Літвінової І.О. офіційно задекларованих коштів           
для здійснення у 2017 році грошового подарунка доньці, а у 2018 році - для придбання               
автомобіля INFINITY QX50 2017 року випуску, наявність у неї достатніх коштів для            
придбання частки власності у квартирі вартістю понад 1 млн грн, видається сумнівною.  

Також Громадська рада доброчесності звертає увагу на те, що відповідно до           
інформації, яка міститься в реєстрі, продавець згаданої квартири, Мітякін М.М.,          
придбав її лише за рік до того, як здійснив відчуження на користь судді та її матері. За                 
квартиру, яка вартувала судді та її матері лише 2 105 600 грн, Мітякін М. М. заплатив 3                 
719 759, 25 грн. Квартира знаходиться у ЖК “Французький квартал 2”, де відповідно             
до спеціалізованих сайтів квартири такої площі у забудовника коштують від 4,85 млн.            
грн. а на вторинному ринку від 2 600 дол. США. за квадратний метр. Тому сумнівно,               
що судді дійсно вдалось придбати її за 2,1 млн. грн. 

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

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 рішення) 
 

15.12.2020 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 10-ма голосами з 15          
голосів членів Ради. Вадим Валько та Роман Маселко заявили самовідвід.  
 
У голосуванні взяли участь 10 членів: 

1) Жернаков Михайло 
2) Марчук Антон 
3) Моторевська Євгенія 
4) Мєлких Едуард 
5) Остапенко Дмитро 
6) Середа Максим 
7) Соколенко Наталія 
8) Савчук Андрій 
9) Чижик Галина 
10) Шепель Тарас 

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 


