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Рішення
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Католікяна Михайла Олександровича
Проаналізувавши
інформацію
про суддю
Католікяна
Михайла
Олександровича (далі - Кандидат), Громадська рада доброчесності виявила дані, що
можуть свідчити про невідповідність його критеріям доброчесності та професійної
етики.
1. Підозра щодо невідповідності майна легальним доходам.
Кандидат працює суддею з 4.06.2003. Дружина останні чотири роки доходу не
має, до цього мала незначні доходи. Сину 20 років, самостійного доходу не має.
Натомість Кандидат 29.10.2010 набув земельну ділянку площею 1 800 кв.м. в с.
Долинське, поблизу Дніпра, а дружина 27.03.2014 - сусідню ділянку площею 16 476
кв.м.
У майновій декларації Кандидата зазначено, що на земельній ділянці в с.
Долинське дружина має як об’єкт незавершеного будівництва житловий будинок
невідомої площі, з приміткою «об'єкт повністю або частково побудований з матеріалів
чи за кошти суб'єкта декларування або члена його сім'ї».
З досьє Кандидата відомо, що 03.05.2014 дружина Кандидата зверталася до
районного відділу внутрішніх справ із заявою про те, що (з її слів) в будинку, де вона
проживає, за адресою земельної ділянки, що належить Кандидату в селі Долинське,
невідома особа шляхом вільного доступу проникла на територію її домоволодіння та
таємно викрала жіночу сумку заявниці.
Зазначене дозволяє дійти висновку, що станом на травень 2014 року будинок
був вже побудований та експлуатувався за призначенням для проживання Кандидатом
з родиною.
Викликає обґрунтований сумнів наявність у Кандидата коштів для будівництва
будинку, оскільки єдиним джерелом доходу родини є його заробітна плата судді.
З майнової декларації Кандидата видно, що в 2009 році він спільно з дружиною
набув автомобіль Toyota Avensis 2007 року випуску, в 2010 році саму земельну ділянку

в с. Долинське, де побудовано будинок, а в 2014 році - сусідню земельну ділянку. Крім
цих витрат Кандидат також утримував родину, в якій тривалий час є єдиною особою,
яка працює і отримує дохід.
Сумніви щодо наявності коштів на придбання наявного майна висловлені у
публікації «Блеск и нищета судейских деклараций. Часть ІІ» - https://bit.ly/2RRPkGL.
2. Інша інформація.
З 4.03.2015 Католікян М.О. був звільнений від роботи на період мобілізації і
перебування на військовій службі та 1.04.2016 приступив до роботи після звільнення з
військової служби у запас, виключення із списків особового складу військової частини
та зняття з усіх видів забезпечення.
Відповідно до довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України від 5 жовтня 2015 року № 565 (з ухвали ВРП від
№789/3дп/15-17 від 12.04.2017) Католікян М.О. безпосередньо брав участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України в районі/районах проведення
антитерористичній операції в період із 2.07.2015 по 2.10.2015.
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Протокол
електронного голосування
(є невід’ємною складовою рішення)
17.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації
15-ма голосами з 20 голосів членів Ради.
У голосуванні взяли участь 15 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) Середа Максим
11) Смалюк Роман
12) Сухоставець Роман
12) Соколенко Наталія
13) Жернаков Михайло
14) Шепель Тарас
15) Яким
’як Олег
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