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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Барського районного суду Вінницької області  

Хитрука Володимира Миколайовича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Барського районного суду Вінницької області         
Хитрука Володимира Миколайовича (далі – суддя), Громадська рада доброчесності         
виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям           
доброчесності та професійної етики. 
  
Суддя допускав поведінку, яка вказує на недостатній рівень безсторонності та не           
повідомив про наявність конфлікту інтересів та (або) не вжив інших заходів для            
його запобігання. 
(підпункт 2.3 п. 2 та підпункт 3.3 п.3 Індикаторів визначення невідповідності суддів            
(кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики,         
затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
За повідомленням Служби безпеки України в серпні 2018 року одного з суддів            
Вінницької області було викрито на хабарі за закриття справи про притягнення особи            
до адміністративної відповідальності за водіння в нетверезому стані. Як згодом          
з'ясували журналісти, цим суддею був саме В. Хитрук. 
 
Під час розгляду Вищою радою правосуддя клопотання про тимчасове відсторонення          
судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням його до кримінальної           
відповідальності відбувся наступний діалог між членом ради А. Мірошниченком та          
суддею: 

А. Мірошниченко: Згідно з вашою версією подій, по-перше, ви мали, скажем так,            
цивільно-правові відносини з адвокатом Івановою, так? 
Суддя: так, не тільки я; 
А. Мірошниченко: відносини позики? 
Суддя: так; 

https://grd.gov.ua/
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/5095#.lOBbHzoe.dpbs
https://novynarnia.com/2018/08/02/sbu-spiymala-na-habari-v-o-golovy-sudu-na-vinnichini/
https://youtu.be/yPknwXNNj28?t=8218


А. Мірошниченко: і, з ваших же слів, Іванова приймає участь у всіх засіданнях, ну              
мабуть у багатьох справах; 
Суддя: багатьох...переважна більшість; 
А. Мірошниченко: ну як на ваш погляд, згідно з вашою версією, така поведінка             
вона допустима для судді? Вступати в цивільно-правові відносини, договірні         
відносини позики із адвокатом, яка бере участь у процесі, де ви головуєте як             
суддя. 
Суддя: я вважаю, що це не відноситься до роботи. Вона, крім того, ми             
проживаємо в одному будинку, ми сусіди. 

 
Тобто суддя визнав, що з адвокатом, який дуже часто здійснює представництво у            
справах, які він розглядає, в нього нібито існували договірні відносини (позика).           
Більше того, вони проживають в одному будинку та є сусідами. 
 
Під кутом зору розумного спостерігача такі дії судді породжують обґрунтовані сумніви           
у його можливості залишатися безстороннім під час розгляду справ, в яких одну зі             
сторін представляє вказаний адвокат, якщо враховувати посилання судді на наявність          
між ними сусідських та зобов’язальних відносин. 
 
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію,        
яка сама по собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснення судді. 
 
Згідно з даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування, за 2017 рік дружина судді має право користування          
квартирою в населеному пункті Бар Барського району Вінницької області площею 48,3           
кв.м. з 07.10.2005. Проте в деклараціях, які подавалися на виконання вимог           
антикорупційного законодавства за 2012-2016 роки, суддя це майнове право не          
декларував. 
 
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
затвердження цього висновку, оскільки суддя не надала контактної інформації.         
Громадська рада доброчесності готова розглянути пояснення судді, якщо такі         
надійдуть. 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
  
  

https://public.nazk.gov.ua/declaration/aa872270-09d7-453c-8192-4b77a1cc3a45


 
Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою висновку) 

 
13.07.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 11-ма голосами з 18          
голосів членів Ради. 
 
У голосуванні взяли участь 11 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Куйбіда Роман 
4) Кулібаба Андрій 
5) Марчук Антон 
6) Маселко Роман 
7) Мелких Едуард 
8) Моторевська Євгенія 
9) Остапенко Дмитро 
10) Чижик Галина 
11) Шепель Тарас 

 
 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 
 
 


