
ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ 
  

 https://grd.gov.ua                   head@grd.gov.ua 
___________________________________________________________________________ 
  

  
Затверджено 

Громадською радою доброчесності 
28.09.2019 

  

ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Межівського районного суду Дніпропетровської області 

Гончаренка Олексія Олександровича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Межівського районного суду       
Дніпропетровської області Гончаренка Олексія Олександровича (далі – суддя),        
Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про           
невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики. 
  

1. Суддя значно занизив вартість майна, що є ліквідним активом. 
(підпункт 4.10 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або          
місцевого самоврядування, за 2016 рік суддя 01.10.2016 набув у власність автомобіль           
Toyota Camry 2008 року випуску, заплативши за нього 149 000 грн, що складало біля 5               
750 доларів США (за курсом 25,91 грн за 1 долар США). За інформацією з веб-сайтів з                
продажу автомобілів, наразі ринкова вартість вживаного автомобіля аналогічної марки,         
моделі та року випуску становить 9 999 - 16 700 доларів США. Така суттєва різниця               
між вартістю автомобіля, зазначеною в декларації, та вартістю пропозиції на ринку ТЗ            
(заниження вартості) під кутом зору стороннього спостерігача викликає обґрунтований         
сумнів щодо достовірності зазначеної вартості легкового автомобіля в декларації судді. 
 
Громадська рада доброчесності бере до уваги практику Громадської ради міжнародних          
експертів (ГРМЕ), яка під час конкурсу на посаду суддів Вищого антикорупційного           
суду поставила під сумнів доброчесність кандидата на посаду судді Анатолія          
Квятковського, який набув у власність легковий автомобіль за ціною, яка є нижчою за             
ринкову вартість аналогічних транспортних засобів. Під час спільного засідання Вищої          
кваліфікаційної комісії суддів України та ГРМЕ 18.01.2019 участь цього кандидата у           
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конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду було припинено, оскільки          
кандидат на посаду судді не спростував переконливо обґрунтований сумнів у його           
доброчесності. 
 
Водночас, Громадська рада доброчесності звертає увагу, що відповідно до майнової          
декларації судді за 2018 рік зазначений автомобіль був відчужений за 310 000 грн. 
 

2. Суддя ухвалював рішення маніпулюючи законодавством. 
Суддя допускав дії або бездіяльність, що призвело до розподілу справ у суді            

з порушенням принципу випадковості при використанні автоматизованої       
системи, або іншим чином втручався в автоматизований розподіл справ. 
(підпункти 1.7, 1.8 п. 1 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на           
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Громадська рада доброчесності виявила, що шляхом дуже сумнівного об'єднання справ          
про вчинення декількох адміністративних правопорушень, суддя сприяв уникненню        
притягнення до адміністративної відповідальності водіїв за ч. 1 ст. 130 Кодексу           
України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Зокрема: 
- справа № 181/659/16-п: 01.09.2016 особа, керуючи транспортним засобом, на         
вимогу працівника поліції відмовилася пройти медичний огляд для встановлення стану          
алкогольного сп'яніння. Такі дії можуть містити ознаки складу правопорушення,         
передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.  

В липні 2016 року ця ж особа вчинила домашнє насильство (сварка з дружиною             
з нецензурною лайкою та погрозами, ст. 173-2 КУпАП) та злісну непокору працівнику            
поліції (ст. 185 КУпАП). Суддя об'єднав ці всі справи до розгляду в межах одного              
провадження. Проте, в резолютивній частині постанови він навіть не встановив вину           
особи, у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП. Тобто,           
внаслідок об'єднання матеріалів справ суддею, особа не тільки уникла можливості          
призначення їй стягнення у виді позбавлення права керування транспортним засобом          
(одне з стягнень за ч. 1 ст. 130 КУпАП), але й взагалі уникла адміністративної              
відповідальності за вказане діяння.  

Автоматичний розподіл цих двох справ справ відбувався лише з одного судді.           
Тобто коли розподіляли справу щодо керування у стані алкогольного сп'яніння було           
точно відомо, що справа надійде саме судді Гончаренко О.О.  

Варто також відмітити, що 08.10.2016 суддя ухвалив постанову у справі №           
181/522/16-п текст якої аналогічний до постанови у справі № 181/659/16-п, за винятком            
згадки про можливе керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.          
Згідно з даними веб-порталу “Судова влада України” ці справи стосуються зовсім           
різних осіб. 
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- справа № 181/778/17: 10.09.2017 особа керувала автомобілем у стані         
алкогольного сп'яніння.  

14.09.2017 ця ж особа на вулиці вчинила дрібне хуліганство (сварка з           
використанням нецензурної лайки в громадському місці). Формально, дрібне        
хуліганство є більш серйозним правопорушенням зважаючи на санкцію статті, оскільки          
ч. 1 ст. 173 КУпАП передбачає можливість накладення на особу максимального           
стягнення у виді адміністративного арешту, в той час, як ч. 1 ст. 130 КУпАП - штраф).  

Суддя об'єднав розгляд вказаних матеріалів в одне провадження та за правилами           
ст. 36 КУпАП призначив покарання за більш тяжкий злочин - за дрібне хуліганство у              
виді громадських робіт, що дозволило правопорушнику уникнути можливості        
накладення на нього стягнення у виді позбавлення права керування транспортними          
засобами. 

Варто також відзначити особливості автоматичного розподілу цієї справи.        
Згідно з даними веб-порталу “Судова влада України” автоматичний розподіл цієї          
справи проводився 18.09.2017 4 рази:  

о 09:44 - визначена суддя Літвінова Л. Ф.; 
о 11:20 - визначений суддя Юр'єв О.Ю. При цьому, суддю Літвінову Л.Ф. було             

виключено з авторозподілу через те, що вона нібито уже слухала цю справу, хоча             
відомостей на веб-порталі “Судова влада України” про це немає і це не може бути              
правдою, оскільки сама подія трапилась за 4 дні до авторозподілу, а попередній            
авторозподіл був здійснений на суддю Літвінову 96  хв. назад; 

о 11:27 - визначена суддя Літвінова Л.Ф. При цьому, суддю Юр'єва О.Ю. було             
виключено з авторозподілу через те, що він нібито уже слухав цю справу, хоча             
відомостей на веб-порталі “Судова влада України” про це не має і це не може бути               
правдою, оскільки сама подія трапилась за 4 дні до авторозподілу, а попередній            
авторозподіл був здійснений на суддю Юр'єва 7  хв. назад; 

о 11:33 - визначений суддя Гончаренко О.О. При цьому, суддю Літвінову Л.Ф.            
було виключено з авторозподілу через те, що вона нібито уже слухала цю справу. 

Тобто, справа № 181/778/17 розподілялася до тих пір, поки вона не потрапила до             
судді Гончаренка О.О. При цьому, при різних розподілах, виключався один із суддів з             
підстави, що він нібито вже розглядав цю справу, хоча це є очевидною неправдою, а              
такий спосіб авторозподілу містить ознаки неправомірного втручання у результат         
авторозподілу.. 

Також звертаємо увагу на незвичну швидкість розгляду даної справи. Друга          
подія (дрібне хуліганство) відбулось 14 вересня (четвер), а вже 18 вересня (понеділок) о             
9:44 була перша спроба розподілу на суддю. І цього ж дня справа була вирішена по               
суті. 
- справа № 181/400/18: 01.05.2018 особа керувала автомобілем у стані          
алкогольного сп'яніння.  

17.05.2018 ця ж особа на вулиці вчинила дрібне хуліганство (сварка з           
використанням нецензурної лайки в громадському місці).  
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Як і у справі № 181/778/17, суддя об'єднав справи про вчинення           
адміністративних правопорушень та також призначив покарання лише за дрібне         
хуліганство у виді громадських робіт. 

В даній справі також спостерігаються особливості автоматичного розподілу.        
Зокрема, 02.05.2018 матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності за         
керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння були розподілені на          
суддю Гончаренка О.О.  

Матеріали про дрібне хуліганство спочатку були розподілені на суддю Юр'єва          
О.Ю. (17.05.2018 о 11:47). Цього ж дня, о 15:29 був проведений повторний            
автоматичний розподіл та справа була передана на розгляд судді Гончаренку О.О.,           
оскільки нібито ці справи були об'єднані в одне провадження.  

Проте, на момент проведення авторозподілу, провадження у цих двох справах          
ще не були об'єднані, оскільки суддя це зробив лише коли виносив рішення по суті.              
Тобто, під час автоматичного розподілу судді Гончаренку О.О. передали справу, яка           
надійшла пізніше через об'єднання її зі справою, яка надійшла раніше, ще до того, як              
було прийняте процесуальне рішення про об'єднання справ. 
 
У справах № 181/778/17 та № 181/400/18, незважаючи на те, що правопорушники            
керували автомобілями в стані алкогольного сп'яніння, суддя навіть не зазначив          
мотиви, якими він керувався при непризначенні їм додаткового покарання у виді           
позбавлення прав керування транспортними засобами, можливість призначення якого        
при об'єднанні справ передбачена ч. 1 ст. 25, ч. 2 ст. 36 КУпАП. 
 
Крім того, щонайменше у двох справах (№ 181/830/17, № 181/1034/17) суддя на            
підставі ч. 1 ст. 21 КУпАП звільнив від адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130               
КУпАП водіїв, які керували автомобілями в стані алкогольного сп'яніння та передав           
матеріали про вчинення ними правопорушень на розгляд трудових колективів. Такий          
механізм дійсно передбачений кодексом, але його застосування до такого тяжкого виду           
правопорушення є сумнівним і сприймається у суспільстві, як один з видів уникнення            
реального покарання за керування у стані спяніння. 
 
Громадська рада доброчесності вчергове наголошує, що вона не здійснює оцінку          
рішень судді під кутом зору дотримання вимог законодавства. Втім, вказані випадки           
розгляду суддею справ про притягнення до адміністративної відповідальності можуть         
свідчити про використання ним недоліків законодавчого регулювання для звільнення         
недобросовісних водіїв від відповідальності за керування автомобілями у стані         
алкогольного сп'яніння. 

Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію,        
яка сама по собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснення судді. 
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У щорічній декларації за 2018 рік суддя декларує отримання доходу від реалізації            
рухомого майна в розмірі 310 000 грн. Водночас за матеріалами суддівського досьє            
суддя у 2018 році отримав дохід від відчуження рухомого майна в розмірі 219 401 грн.               
Виявлена розбіжність потребує пояснення судді. 

Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
початку його співбесіди з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, оскільки          
суддя не надав контактних даних для комунікації. 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою висновку) 

 
28.09.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 13-ма голосами з 18          
голосів членів Ради. 
 
У голосуванні взяли участь 13 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Куйбіда Роман 
5) Кулібаба Андрій 
6) Маселко Роман 
7) Марчук Антон 
8) Моторевська Євгенія 
9) Мелких Єдуард 
10) Стригун Дмитро 
11) Соколенко Наталія 
12) Чижик Галина 
13) Шепель Тарас 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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