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РІШЕННЯ
про скасування Висновку про невідповідність кандидата на посаду судді
Верховного Суду Калараша Андрія Андрійовича
критеріям доброчесності та професійної етики

18.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила Висновок про невідповідність
кандидата на посаду судді Верховного Суду Калараша Андрія Андрійовича (далі Кандидат) критеріям доброчесності та професійної етики.
Підставою для Висновку стали:
1. Обґрунтований сумнів щодо заниження вартості такого майна Кандидата та
членів його сім'ї;
2. Обґрунтований сумнів щодо достатності легальних доходів Кандидата на
придбання коштовного майна;
3. Суддя подав неповну інформацію у декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.
З приводу зазначених фактів Кандидат надіслав Громадській раді доброчесності
пояснення.
1. Стосовно квартири в м. Одесі, загальною площею 103,4 кв.м. Зазначена квартира
була набута Кандидатом разом з неповнолітнім сином в порядку безоплатної
приватизації, а не за договором купівлі-продажу, що підтверджується розпорядженням
органу приватизації та довідкою КП «Міське агентство з приватизації житла».
На час приватизації квартира отримувалась у стані «від забудовника», відповідно до
національного законодавства, у зазначених деклараціях в графі «Вартість майна»
Кандидат зазначав «не відомо».
2. Стосовно придбання 18.11.2015 автомобіля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2008
р.в.
Автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2008 року був придбаний у
несправному стані під ремонт (пошкоджений внаслідок стихійного лиха), за 330 000

грн. 19.01.2016 зазначений автомобіль за довіреністю був придбаний у користування та
після його ремонту 11.03.2016 за договором купівлі-продажу оформлений у приватну
власність, що підтверджується довіреністю від 19.01.2016, актом виконаних робіт від
03.03.2016, свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця,
квитанцією до прибуткового касового ордеру від 03.03.2016, договором
купівлі-продажу транспортного засобу від 11.03.2016. Витрати на ремонт автомобіля
склали 118 900 грн., які Кандидат зазначив в п. 14 «Видатки та правочини суб’єкта
декларування» щорічної декларації як особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.
3. Стосовно квартири, розташованої у м. Вознесенську, площею 42,2 кв.м.
За спільною згодою та домовленістю зі співвласниками, з урахуванням місця
розташування квартири, наявності комунікацій, ремонту, стану квартири, архітектурної
цінності будівлі, вартість однієї частки квартири була визначена в сумі 390 000 грн. та
16.09.2017 за договором купівлі-продажу була продана 1\3 частина квартири.
Обумовлена сума була зазначена в договорі купівлі-продажу та Кандидатом були
сплачені всі необхідні податкові внески. Зазначені кошти перераховані відповідно до
національного законодавства через банківські установи, що підтверджується
платіжними дорученнями, квитанціями та заявами на видачу готівки від 04.09.2017.
4. Стосовно квартири, розташованої у м. Одесі, загальною площею 69,9 кв.м.
02.06.2010 дружина Кандидата уклала з ОК «Укргарантбуд» договір про пайову участь
у будівництві №3/4 від 02.06.2010, відповідно до умов якого ОК «Укргарантбуд»
зобов’язався після закінчення будівництва будинку та здачі його в експлуатацію
надати квартиру, загальною площею 64,4 кв.м. сума паю визначена в розмірі 360 000
грн, що підтверджується договором паю від 02.06.2010.
Зазначена сума була сплачена та після введення будинку в експлуатацію відповідно до
акту прийому-передачі від 11.01.2012.
Ознайомившись з документами, наданими Кандидатом, Громадська рада
доброчесності вважає, що обгрунтовані сумніви, викладені у висновку спростовані
Кандидатом, а тому вирішила:
скасувати Висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду
Калараша Андрія Андрійовича критеріям доброчесності та професійної етики,
затверджений Громадською радою доброчесності 18.01.2019.

ПРОТОКОЛ
електронного голосування
(є невід’ємною складовою рішення)
31.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про скасування
висновку 11-ма голосами з 20 голосів членів Ради.
Уголосуванні взяли участь 11 членів:
1. Валько Вадим
2. Воробйов Євген
3. Куйбіда Роман
4. Кулібаба Андрій
5. Марчук Антон
6. Середа Максим

7. Смалюк Роман
8. Сухоставець Роман
9. Стригун Дмитро
10. Шепель Тараса
11. Жернаков Михайло

Координатор
Громадської ради доброчесності

(підписано електронним цифровим підписом)

