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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Окружного адміністративного суду міста Києва 

Мазур Альони Сергіївни 
критеріям доброчесності та професійної етики 

 
Проаналізувавши інформацію про суддю Окружного адміністративного суду міста        
Києва Мазур Альону Сергіївну (далі – суддя), Громадська рада доброчесності          
виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям           
доброчесності та професійної етики.  
 
1. Суддя отримала службове житло внаслідок зловживань, штучно збільшивши         
число зареєстрованих членів сім’ї та маючи власне житло, а також вчинила дії            
для його приватизації, зокрема виключивши квартиру з числа службових. 

(підпункт 4.11 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 
Суддя на підставі розпорядження Печерської районної в місті Києві державної          
адміністрації від 09.09.2016 № 416 отримала в користування службове житло –           
двокімнатну квартиру житловою площею 30,00 кв. м у місті Києві для родини з трьох              
осіб – неї, сина та матері судді. 
 
При цьому з тексту розпорядження того ж органу місцевого самоврядування від           
21.01.2016 № 62 очевидно, що службова квартира, про яку йдеться, розташована в            
сучасній 24-поверховій новобудові у м. Києві по вул. Професора Підвисоцького,          
детальну інформацію про неї можна знайти на вебсайті компанії-забудовника КП          
«Спецжитлофонд». 
 
Водночас подана суддею декларація особи, уповноваженою на виконання функцій         
держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, яка передувала отриманню          
службового житла, дає підстави для висновку про забезпеченість судді власним          
житлом – квартирою площею 25,5 кв. м у місті Києві, яка з 1998 року належить їй на                 
праві особистої приватної власності. 
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Водночас з наявної у суддівському досьє інформації видно, що матір судді фактично            
проживає в селі Городище Піщанського району Вінницької області, де має на праві            
власності житловий будинок і земельну ділянку, а отже, Громадська рада          
доброчесності має обґрунтовані сумніви щодо того, що мати судді проживала разом з            
нею у місті Києві та мала потребу в отриманні службового житла. 
 
Через три місяці після отримання житла від держави, у грудні 2016 року, суддя             
звернулася до суду з позовом про виключення квартири з числа службових, мотивуючи            
свої вимоги тим, що приміщення їй передано в непридатному для проживання стані й             
потребувало особистих матеріальних вкладень. Постановою Київського окружного       
адміністративного суду від 10.02.2017 у справі № 826/20054/16 позов судді задоволено.  
 
Усе це дає підстави стверджувати, що суддя отримала від держави службове житло без             
достатньої для того потреби, після чого почала вчиняти активні дії для подальшої його             
приватизації, що не відповідає принципам доброчесності. 

На переконання Громадської ради доброчесності, практика виведення житла з числа          
службових суперечить законодавству та є способом обходу заборони на набуття такої           
квартири у власність. Відповідно до п.6 Положення про надання службових жилих           
приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради          
Міністрів УРСР від 04.02.1988 № 37 жиле приміщення виключається з числа           
службових, якщо відпала потреба в такому його використанні, а також у випадках,            
коли в установленому порядку воно виключено з числа жилих. Жодної з підстав для             
виведення житла з числа службових не було.  

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

Відповідно до ст. 2 Кодексу суддівської етики суддя не має права використовувати            
своє посадове становище в особистих інтересах чи в інтересах інших осіб та не             
повинен дозволяти цього іншим. Рада вважає, що володіння службовим житлом без           
потреби у такому житлі або після того, як така потреба відпала є проявом             
недоброчесної поведінки та використання посадового становища судді в особистих         
інтересах.  
 
2. Суддя не пояснила переконливо джерела походження ліквідного майна         
близькими особами і легальні доходи, на думку розсудливого спостерігача,         
викликають сумніви щодо достатності для набуття такого майна. 

(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) 

 
У щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або          
місцевого самоврядування, за 2017, 2018 та 2019 роки суддя вказує, що має право             
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користування квартирою житловою площею 118,8 кв. м у місті Києві, набутою у власність             
її батьком з 24.12.2015 за ціною 1,013 млн грн. 
 
При цьому з даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ми встановили,             
що ця квартира розташована в одній із сучасних новобудов в Дарницькому районі міста             
Києва, де вартість одного кв. м коливається на рівні 1200–1300 дол. США. 
 
Окрім того, за даними декларацій, батько судді з 14.04.2017 володіє машиномісцем площею            
17,0 кв. м у місті Києві, яке він придбав за 330 525 грн. 
 
З наявної у суддівському досьє інформації видно, що батько судді – пенсіонер, єдиним             
джерелом доходів якого є пенсійні та соціальні виплати. Упродовж 2015–2016 років він            
отримав їх у розмірі, що не перевищував 100 тис. грн. При цьому відомості про здійснення               
батьком судді підприємницької діяльності або участі в господарських товариствах у          
Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій         
відсутні. 
 
Таким чином, Громадська рада доброчесності має підстави для висловлення сумнівів у           
легальній фінансовій спроможності батька-пенсіонера судді набути у власність квартиру в          
сучасній київській новобудові, ринкова вартість якої становить щонайменше 100 тис. дол.           
США. 
 

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 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. 
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На офіційному сайті НАБУ опубліковані фрагменти записів з кабінету голови          
Окружного адміністративного суду м.Києва Павла Вовка, отриманих шляхом        
проведення негласних слідчих (розшукових) дій (запис № 1, 2, 3, 4).  
 
Ці записи свідчать про систематичний протиправний вплив голови суду на суддів з            
метою винесення неправосудних судових рішень, узгодження з головою суду змісту          
рішень, винесення рішень на замовлення та в інтересах самих суддів та третіх осіб,             
протиправний вплив на ВРП, ВККС, Конституційний Суд 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. 
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Щодо розслідування у зверненні вказано: 
 
“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. 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 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. 
 
3.2. Одразу 30 суддів Окружного адміністративного суду м.Києва 17.04.2019 не          
з'явились на іспит до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, вказавши підставою неявки           
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 Мазур А.С. була серед тих           
суддів, які не з'явилися на іспит.  
 
Із 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 дій Павла Вовка, спрямованих на            
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блокування роботи ВККС та саботажу кваліфікаційного оцінювання. 
 
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 Павла Вовка та інших суддів ОАСК. 
 

4. 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) 

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            
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           
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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. 

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,          
оскільки суддя не надала свої контакти.  
 
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) 
 

16.12.2020 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 14 голосами з 15          
голосів членів Ради. 
 
У голосуванні взяли участь 14 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) Соколенко Наталія 
11) Савчук Андрій 
12) Чижик Галина 
13) Шепель Тарас 
14) Якимяк Олег 

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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