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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Окружного адміністративного суду міста Києва  

Огурцова Олексія Петровича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

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

1. Суддя допускав дії, обумовлені політичними мотивами та 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) 

1.1. 17.07.2020 детективи НАБУ провели 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         
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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.  

Раніше, наприкінці липня 2019 року, 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. 

17.04.2019 одразу 30 суддів Окружного адміністративного суду м.Києва не з'явились          
на іспит до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, вказавши підставою тимчасову          
непрацездатність. При цьому 17.04.2019 суддя ухвалив щонайменше одне судове         
рішення. 

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 Огурцов був серед тих суддів,           
які не з'явилися на іспит.  

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. 

Відповідно до аудіозаписів, оприлюднених НАБУ, 16.05.2019 суддя Огурцов        
обговорював з Павлом Вовком можливість подання заяви про забезпечення позову          
шляхом заборони ВККС проводити кваліфікаційне оцінювання суддів: 

Суддя Огурцов: Слышишь Паша, (нерозбірливо) создать иск, например про         
(н/д) 
Вовк: Оценивание? 
Суддя Огурцов: Оценивание и обеспечку выносить.  
Вовк: В райсуде. У нас это возможно только к членам комиссии. Т. е. надо              
персонально 16 членов назвать, понимаешь? 
Суддя Огурцов: А почему в райсуде? 
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Вовк: Потому что в райсуде в ЦПК нет запретов каким-то ВККС-ам что-то            
запрещать. А у нас прямо запрет есть ВККС запрещать. И у нас уже             
конфликт интересов будет.  
Суддя Огурцов: А тут мы не запрещаем - а зупинити проведення кваліф.            
оцінювання стосовно конкретно определенного лица. 
Вовк: На самом деле единственный человек, кто может в суде сделать на            
оценивание обеспечение - это Погрибниченко, потому что он прошел. У всех           
остальных конфликт интересов.  
 

27.05.2019 суддя Суворовського районного суду Іван Шепітко задовольнив заяву про          
забезпечення позову в цивільній справі, якою заборонив голові ВККС Сергію          
Козьякову, його заступнику Станіславу Щотці та ще шістьом членам ВККС “вчиняти           
будь-які дії щодо проведення та/або продовження кваліфікаційного оцінювання суддів         
до набрання рішенням у цій справі законної сили”. 02.08.2019 Генпрокуратура          
повідомила І. Шепітку про підозру у перешкоджанні діяльності ВККС та ухваленні           
завідомо неправосудного рішення.  

У зв'язку з цим існують обгрунтовані сумніви, що суддя дійсно не міг з'явитися на              
іспит, а його дії з погляду стороннього спостерігача виглядають як активна підтримка            
незаконних дій голови ОАСК. 

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. 

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: 
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“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             
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. 

 



 

1.3. За даними НАБУ слідчі неодноразово викликали для допиту суддю як           
підозрюваного у кримінальному провадженні № 52019000000000522 (повістка 1, 2, 3,          
4), однак він не з'являвся на виклики. У зв'язку з цим його було оголошено у 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            
вважатись 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 їх статусу. 

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. 
 

(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) 

2.1. За даними Prosud у 2019 році мати судді Огурцова Олександра Іванівна подарувала             
його сину, Огурцову Данилу, квартиру у м. Київ загальною площею 129,3 кв.м.            
Вартість подібного помешкання в тому ж будинку у 2019 році становила понад 4 млн              
грн. Цю квартиру Огурцова О. І. придбала у 2012 році.  

У 2013 році теща судді, Бісик Тетяна Андріївна, придбала в цьому ж будинку два              
гаражі, хоча, за даними досьє судді, вона не мала і не має у власності жодних               
автомобілів.  

2.2. За інформацією з Реєстру речових прав на нерухоме майно, 13.09.3013 мати судді             
Огурцова О. І. набула у власність земельну ділянку загальною площею 1200 кв.м у с.              
Кийлів Бориспільського району Київської області. 15.10.2014 Огурцова О. І. оформила          
у власність сусідню земельну ділянку площею 721 кв. м. В лютому 2020 року Огурцова              
О. І. оформила у власність будинок площею 274, 9 кв. м, збудований на раніше              
оформлених земельних ділянках.  

2.3. У 2009-2010 роках теща судді Бісик Т. А. набула у власність чотири земельні              
ділянки у Київській області:  

- 09.02.2010 - дві ділянки площею 1200 кв. м та 3797 кв. м у Макарівському              
районі Київської області; 

- 02.10.2010 - ділянку площею 2500 кв. м у Богуславському районі Київської           
області; 

- 03.10.2010 - ділянку площею 1200 кв. м у Броварському районі Київської           
області. 

https://nabu.gov.ua/novyny/povistka-pro-vyklyk-pidozryuvanogo-50
https://nabu.gov.ua/novyny/povistka-pro-vyklyk-pidozryuvanogo-60
https://nabu.gov.ua/novyny/povistka-pro-vyklyk-pidozryuvanogo-69
https://nabu.gov.ua/novyny/povistka-pro-vyklyk-pidozryuvanogo-78
https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/photos/a.1640620116183668/2720940404818295/?type=3&__xts__[0]=68.ARDHUP9DkPM28VQ-8EiFW6vvBgYx30j2T-C6lCJmRX3UdVzGAJHoMHtoDXnoaK52AhoRuTFiHUHNoXUxGRDXeS6t2GiRJPmfUxfBnPABRiqFm1CsGT5cy2ek66dYbbhGa-cLLmVmiv_g2W3wz1hz3ZssSn-uOr257-7_AnZbaj_6Yyj5oImo8c83ObpSQnKVSCi86R8eoigqovLU8DnOz8B1iOjtsY5uBS3qD_0a3klQgGdac97rzEczZ49z5ks0QMRlmgGclZxeqLop1ol-OSZLowrTz3CgXVGjSTP7wsLGQ3b5g-HFKczhn9VMj21d5SCzmr5S_ODQKzu4yht_bLeLzZiN&fbclid=IwAR3dy9l9bWo523GGwUzROGnu5bgWqYlG5z_S1ppSAyGKumeLoyO3MFxKl0c
https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2726862327559436
http://blog.prosud.info/ogurcov_oleksij_petrovich.html
https://archive.fo/zB4dD


 

За даними досьє судді дохід його матері, Огурцової О. І., в період з 2013 по 2018 роки                 
склав лише 1 240 грн, тож її можливість придбати квартиру у Києві, а також здійснити               
будівництво площею 274 кв. м видається сумнівною.  

Дохід Бісик Т. А. в 2013 році склав 146 580 грн, а загалом в період з 2013 по 2018 - 1                     
230 451 грн, тож наявність у неї достатніх коштів для придбання одразу двох гаражів у               
тому ж будинку, де розташована квартира, яку раніше придбала мати судді, видається            
сумнівною. Також у стороннього поінформованого спостерігача виникають сумніви        
щодо законності та обставин набуття нею у власність земельних ділянок у Київській            
області. 

3. 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) 

3.1. Відповідно до даних досьє 27.04.2011 дружина судді набула право власності на            
автомобіль Honda Civic 2006 року випуску, однак у декларації за 2012 рік суддя не              
вказав цей автомобіль. У 2015 році суддя задекларував дохід від продажу цього            
автомобіля у розмірі 408 000 грн. За даними веб-сайту з продажу вживаних авто у              
вересні 2015 року вартість такого автомобіля 2007 року випуску складала орієнтовно           
від до 200 000 до 246 000 грн, що майже вдвічі дешевше від суми, яку задекларував                
суддя. При цьому, 22.04.2015 суддя придбав у власність автомобіль BMW 325 2008            
року випуску за 149 000 грн, хоча вартість подібного авто 2006 року випуску в 2015               
року складала орієнтовно 407 000 грн. Придбання суддями коштовних автомобілів за           
149 000 грн є поширеною схемою, адже раніше саме суму в 150 000 грн було               
встановлено як ліміт для готівкових розрахунків, що не потрапляли під фінансовий           
моніторинг. Зважаючи на це, суддя ймовірно умисно занизив вартість придбаного авто.  

3.2. У деклараціях за 2017, 2018 роки суддя вказав, що з 15.09.2011 має право              
користування кімнатою в гуртожитку. Проте у деклараціях за 2011-2016 роки суддя           
таке право не декларував.  

В електронній декларації за 2015 рік суддя не надав інформацію про кошти, позичені             
дружиною суб'єкту декларування або члену його сім'ї іншими особами, а також про            
розмір готівкових коштів, що належать його дружині.  

У декларації за 2016 рік суддя не надав інформацію про розмір готівкових коштів, що              
належать дружині, а також розмір її доходу від зайняття підприємницькою діяльністю           
та банківських вкладів.  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1oguxwh84m4rLrD61kf0vaLhTtN12c2w8
https://public.nazk.gov.ua/declaration/38a94dd5-78c0-4ef1-a1a5-91ef1b537882
http://www.autoprodazha.com//Honda/Civic/Honda_Civic_5D_ad1766362.html
http://www.autoprodazha.com//Honda/Civic/Honda_Civic_ad1756252.html
http://www.autoprodazha.com//BMW/3-Series/BMW_3-Series_325i-xd_ad1762007.html
https://public.nazk.gov.ua/declaration/1251acb8-25be-4df4-9f2c-3c6b638f2738
https://public.nazk.gov.ua/declaration/91314b13-a4cb-42ce-b969-967f86a02a73
https://public.nazk.gov.ua/declaration/38a94dd5-78c0-4ef1-a1a5-91ef1b537882
https://public.nazk.gov.ua/declaration/9f3e66fe-b1ad-4376-b421-5e302e58b6df


 

4. Суддя, не перебуваючи на робочому місці, ухвалював судові рішення. 

(підпункт 6.5 п. 6 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

4.1. За даними досьє у період з 23.03.2014 по 31.03.2014 суддя перебував у             
Шарм-ель-Шейху. Втім, 24.03.2014 у складі колегії суддів він виніс ухвалу. 

У період з 16.06.2016 по 17.06.2016 суддя перебував у Ліоні. Втім, 16.06.2916 р. до              
моменту вильоту об 11:57 суддя встиг ухвалити щонайменше 10 судових рішень:           
58429766, 58429773, 58429788, 58429779, 58429825, 58429774, 58429759, 58429769,        
58493031, 58492908. 

4.2. Суддя є фігурантом розслідування Слідства.Інфо про подорожі суддів. За          
інформацією, отриманою журналістами від правоохоронців, з 2012 по 2013 роки суддя           
відвідав о. Маврикій, Кубу, Туреччину, Німеччину, Грецію, Італію, країни Бенілюксу.          
Як повідомляли журналісти, пуки суддя перебував на о Маврикій, від його імені            
виносились рішення. За цим та іншими фактами згодом було розпочато кримінальне           
провадження. Однак згодом провадження було закрите - за інформацією Радіо          
Свобода, нібито через те, що судді винесли ухвали про виправлення описок, якими            
змінили дати ухвалення судових рішень.  

5. Суддя ухвалював рішення, обумовлені політичними мотивами, корпоративною        
солідарністю, маніпулюючи обставинами чи законодавством, або мав 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) 

За інформацією з відкритих джерел суддя неодноразово ухвалював свавільні рішення. 

Так, 27.11.2012 суддя ухвалив рішення, яким скасував нарахування 2 млн грн податків            
для фірми з орбіти компаній, на які була оформлена резиденція Віктора Януковича            
"Межигір’я" 

26.12.2014 суддя в колегії прийняв постанову у справі № 826/12320/14, якою           
унеможливив проведення інвентаризації Іршанського гірничо-збагачувального     
комбінату (ІГЗК) для повернення у державну власність та зобов’язав укласти новий           
договір оренди щодо ІГЗК з ПАТ “Кримський титан”. За інформацією видання           
“Дзеркало тижня”, спір виник у зв’язку небажанням ПАТ “Кримський титан”, що           
належить олігарху Дмитру Фірташу, повертати державі ІГЗК, який був орендований          
ПАТ “Кримський титан”. Завдяки цьому рішенню ОАСК ПАТ “Кримський титан”          
отримував й надалі можливість користуватися зазначеним комбінатом.  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/55011086
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58429766
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58429773
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58429788
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58429779
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58429825
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58429774
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58429759
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58429769
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58493031
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58492908
https://www.slidstvo.info/articles/plyazhnyj-patrul/
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28579078.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28579078.html
https://reyestr.court.gov.ua/Review/27666418
https://reyestr.court.gov.ua/Review/42246687#
https://dt.ua/ECONOMICS/firtash-cherez-sud-namagayetsya-zupiniti-peredachu-titatovih-kombinativ-derzhavi-150751_.html


 

Варто зазначити, що 24.03.2015 постанову ОАСК від 26.12.2014 у справі №           
826/12320/14, прийняту під головуванням судді Аблова, було скасовано постановою          
Київського апеляційного адміністративного суду, правомірність якої підтверджена       
ухвалою Вищого адміністративного суду України. 

07.04.2016 у складі колегії суддя поновив на посаді Григорія Мамку, який у 2015 році              
не пройшов атестацію та був звільнений з посади заступника начальника Головного           
слідчого управління МВС України.  

27.11.2018 суддя прийняв рішення, яким виключив з Червоної книги лося          
європейського через визнання незаконним наказу про його внесення туди. 08.04.2019          
остий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення, а 02.10.2019 Касаційний          
адміністративний суд у складі Верховного Суду підтримав позицію апеляційного суду.  

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 дотримував 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 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/43269746
https://reyestr.court.gov.ua/Review/43269746
https://reyestr.court.gov.ua/Review/46886282
https://reyestr.court.gov.ua/Review/57033695
https://lb.ua/news/2015/12/25/324433_uvolen_zamnachalnika_glavnogo.html
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78120862?fbclid=IwAR3LVMDB6NnAng1XX8yVJzUA7O0ZIB9o37UdM_wqw-JT0w_MUS8VW7BDzXs
https://reyestr.court.gov.ua/Review/81430545
https://reyestr.court.gov.ua/Review/84704321


 

Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою рішення) 
 

15.12.2020 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 12-ма голосами з 15          
голосів членів Ради. 
 
У голосуванні взяли участь 12 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Жернаков Михайло 
3) Марчук Антон 
4) Маселко Роман 
5) Моторевська Євгенія 
6) Мєлких Едуард 
7) Остапенко Дмитро 
8) Соколенко Наталія 
9) Савчук Андрій 
10) Чижик Галина 
11) Шепель Тарас 
12) Яким’як Олег 

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 
 
 
 
 


