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ВИСНОВОК
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду
Мельника Андрія Івановича
критеріям доброчесності та професійної етики
Проаналізувавши інформацію про Мельника Андрія Івановича 
(далі – Кандидат), який є
адвокатом, Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку
про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики.
На підставі досьє та анкети Кандидата на посаду судді встановлено, що Кандидат перебуває
у родинних зв’язках із дружиною – Петровою Катериною Миколаївною, дочками та батьком
– Мельником Іваном Андрійовичем.
1. Згідно із декларацією Кандидата про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за 2015 р. його дохід та дохід членів 
сім’ї за звітній період відсутні, активи
відсутні, у власності/користуванні членів родини Кандидата перебувають транспортні
засоби: Mersedes-benz GL500 2008 р. в. – власник дружина, та AUDI А6 1998 р. в. - власник батько, об’єкти нерухомого майна: житловий будинок загальною площею 70.4 кв. м. та
квартира загальною площею 30.7 кв. м. - у власності Кандидата, також було задекларовано
об’єкт незавершеного будівництва, а саме квартиру загальною площею 61,85 кв. м.- власник
дружина.
За даними декларації за 2015 р. у Кандидата відсутні задекларовані доходи, а сумарний
дохід Кандидата та його дружини у період за 2012-2015 рр. становить 16 116,00 грн. (за
даними інформації, зазначеної в досьє кандидата).
Дружина Кандидата набула право власності на Mersedes-benz GL500 2008 р. шляхом
перереєстрації транспортного засобу на нового власника від 20.12.2013 р., вартість даного
транспортного засобу на дату набуття, відповідно до декларації Кандидата, складає 350
000,00 грн.
Викладені обставини викликають обгрунтований сумнів у тому, що рівень життя
Кандидата відповідає задекларованим доходам його 
сім"ї.
2. Матеріалами, наданими в додатках до анкети Кандидата, підтверджується факт отримання
Кандидатом свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю від 04.12.2004 р. №
346, виданого на підставі рішення Хмельницької обласної КДКА № 21 від 18.11.2004 р.
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(додаток 3)
Одночасно із вказаним береться до уваги, що згідно з ч. 7 п. 4 Порядку складання
кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури,
затвердженого Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури України при Кабінеті Міністрів
України протоколом від 1 жовтня 1999 р. № 6/2, зі змінами, внесеними протоколом від 23
квітня 2004 р. № 
4/3-2, протоколом від 16 листопада 2005 р. № 4/16-2, у стаж роботи за
спеціальністю юриста включаються перебування на посадах судді, прокурора, слідчого,
юрисконсульта, нотаріуса, а також інших посадах, які відповідно до кваліфікаційних вимог
потребують наявності вищої юридичної освіти, як підстави для заняття такої посади.
Крім того, цією ж частиною визначено, що цей стаж набувається після здобуття вищої
юридичної освіти з присвоєнням кваліфікації не нижче бакалавра, факт здобуття якої
підтверджується відповідним дипломом.
При цьому Громадська рада доброчесності зазначає, що кваліфікаційно-освітній рівень
спеціаліста за спеціальністю “правознавство” кандидатом здобуто 21.02.2004 р. (додаток 2)
Водночас станом на дату складання кваліфікаційного іспиту та отримання свідоцтва про
право на зайняття адвокатською діяльністю у Кандидата був відсутній стаж, визначений
Законом України «Про адвокатуру» (№2887-XII від 19.12.1992 р.), який надав право на
здійснення адвокатської діяльності.
Кожен із наведених фактів як окремо, так і у сукупності є підставою для висновку, що
кандидат Мельник Андрій Іванович не відповідає вимогам доброчесності та
професійної етики.
Відповідно до частини четвертої статті 19 Регламенту Громадської ради доброчесності
за наявності важливої інформації Рада у подальшому може окремим рішенням змінити або
скасувати висновок, або затвердити новий висновок.
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