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ВИСНОВОК
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду
Ульянова Руслана Анатолійовича
критеріям доброчесності та професійної етики
Проаналізувавши інформацію про кандидата на посаду судді адвоката приватного
підприємства
«Адвокатська
контора
Ульянова»
Ульянова
Руслана
Анатолійовича (далі – Кандидат), Громадська рада доброчесності виявила дані, які
дають підстави для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності
та професійної етики.
1. Кандидат допускав порушення правил етики у професійній діяльності і в
особистому житті, ображав інших осіб, допускав неетичне спілкування.
(підпункт 4.1 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019).
У соціальній мережі «Фейсбук» Кандидат неодноразово залишав коментарі
непристойного характеру, вдавався до глузливих висловлювань на адресу громадських
активістів та демонстрував вороже ставлення до журналістів (додаток 1).
Під час виконання повноважень депутата Кременчуцької міської ради, за твердженням
журналістів, використовував у публічних дискусіях сексистські висловлювання,
зокрема, під час дискусії з секретарем земельної комісії міської ради вжив вислів «Ви
баба базарна!», що відображено в 
статтімісцевого видання «Телеграф».
2. Кандидат міг використати свій статус депутата Кременчуцької міської ради для
отримання незаконних вигод чи безпідставної і несправедливої переваги його
дружиною.

(підпункт 4.5 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019).
У 2016-2017 роках, після набуття Кандидатом повноважень депутата Кременчуцької
міської ради, його дружина як самозайнята особа надавала юридичні послуги КП
«Кременчукводоканал» на суми по 275 тисяч гривень на рік. У 2018 році – на суму 100
тисяч гривень. Слід зазначити, що у 2015 році сума за надані послуги склала лише 35
тисяч гривень, а в 2012-2014 роках такі послуги не надавалися.
У цих фактах проглядається висока ймовірність використання статусу депутата
Кременчуцької міської ради та радника міського голови з правових питань, адже
Кандидат міг впливати на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішення щодо
обрання особи, яка в подальшому надавала юридичні послуги Кременчуцьким
комунальним підприємствам.
Додатково: Згідно з інформацією із сайту Центральної виборчої комісії, Кандидат є
членом партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». На місцевих виборах 2015 року
він був обраний по списках партії депутатом Кременчуцької міської ради.
Додаток:
1. Скріншоти з facebook
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Протокол
електронного голосування
(є невід’ємною складовою висновку)
22.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 13-ма голосами з 20
голосів членів Ради.
У голосуванні взяли участь 14 членів:
1) Валько Вадим
2) Воробйов Євген
3) Куйбіда Роман
4) Кулібаба Андрій
5) Марчук Антон
6) Маселко Роман
7) Моторевська Євгенія
8) Остапенко Дмитро
9) Савчук Андрій
10) Смалюк Роман
11) Середа Максим
12) Сухоставець Роман
13) Шепель Тарас
14) Яким'як Олег
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