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ВИСНОВОК 

про невідповідність судді Краснолуцького міського суду Луганської області  
Бондарь Вікторії Анатоліївни  

критеріям доброчесності та професійної етики 
  
Проаналізувавши інформацію про суддю Краснолуцького міського суду Луганської        
області Бондарь Вікторію Анатоліївну (далі – суддя), Громадська рада доброчесності          
виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям           
доброчесності та професійної етики. 
 
1. Суддя не повідомила про наявність конфлікту інтересів та (або) не вжила інших             
заходів для його запобігання. 
Суддя використовувала сумнівні способи набуття майна у власність, встановлення         
певних юридичних фактів, ухилення від оподаткування тощо. 

(підпункти 3.3, 3.11 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів         
(кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики,         
затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 

Згідно з декларацією за 2017 рік, суддя з 11.09.2017 має на праві користування (суборенда)              
квартиру загальною площею 83,4 кв.м у м. Лохвиця, власником якої є Ященко            
Володимир Іванович. У декларації за 2018 рік вказано, що право на зазначену квартиру             
набуто 01.03.2018.  
 
Як свідчать дані з сайту “Судова влада” у 2017-2018 роках Лохвицький районний суд             
розглядав три справи, що були розподілені на суддю Бондар В.А., в яких стороною був              
Ященко Володимир Іванович: №538/726/17, №538/459/18 та № 538/1665/18. У першій із           
цих справ суддя взяла самовідвід, а дві інші розглянула та ухвалила рішення.  
 
1) Ухвалою у справі №538/726/17 від 06.12.2017 задоволено самовідвід судді Бондарь           
В.А. саме у зв'язку з тим, що суддя орендує житло у відповідача у цій справі Ященка В.І. 
 
2) У справі №538/459/18 за позовною заявою Ященка Володимира Івановича до           
Безсалівської сільської ради Лохвицького району про встановлення факту родинних         
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відносин та визнання права власності на спадкове майно суддя Бондарь В.А. всупереч            
власній попередній практиці не взяла самовідвід, а розглянула її та ухвалила рішення від             
24.05.2018, яким задовольнила позов. 
 
При цьому є факти, які свідчать про небезсторонність судді під час розгляду цієї справи: 

- справа надійшла до суду 12.04.2018 і вже 18.04.2018 постановлена ухвала про           
відкриття провадження. Тоді як, наприклад, у цивільній справі № 538/427/18 про           
стягнення боргу кредитором спадкодавця, яка надійшла до суду 10.04.2018,         
провадження було відкрито 23.04.2018. Тобто ця справа була призначена до          
розгляду швидше ніж інші; 
 

- рішенням від 24.05.2018 позовну заяву задоволено, встановлено факт, що         
ОСОБА_3, яка померла 08.09.1997, була двоюрідною бабою Ященка В.І.  
 

Судом встановлено, що “ОСОБА_3 з 1919 року і по день смерті 08.09.1997 року             
проживала та була зареєстрована в с. Безсали Лохвицького району, одиноко”. 

 
Позов було подано через понад 20 років з моменту смерті особи. А факт родинних              
зв'язків встановлено лише на підставі свідчень двох свідків, які дали такі пояснення: 

 
“Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснила, що вона є мешканкою с. Безсали            
Лохвицького району, та дійсно ОСОБА_3 проживала в с. Безсали, там же й            
померла, а за життя ОСОБА_1 допомагав їй по господарству: косив в дворі,            
рубав дрова. Коли ОСОБА_3 померла, заявник по справі провів її поховання. Інших            
родичів ОСОБА_3 не мала. 

Свідок ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснила, що вона проживає в          
ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3 теж проживала в с. Безсали, одиноко. ОСОБА_1         
допомагав ОСОБА_3, бо інших родичів вона не мала. Коли померла, провів           
поховання, та доглядає за могилою”. 

Такі висновки суду видаються сумнівними, оскільки свідки вказали лише на те, що            
Ященко В.І. допомагав та похоронив її, але це жодним чином не підтверджує його             
родинний зв'язок з померлою. Також свідки зазначили, що померла не мала інших            
родичів, тоді як принаймні мала би мати сестер чи братів, щоб бути двоюрідною бабою              
Ященка В.І. 

Цим же ж рішенням визнано за Ященком В.І. право власності в порядку спадкування за              
законом на спадкове майно померлої, а саме: - земельну ділянку, площею 6,14 гектара, що              
знаходиться на території Безсалівської сільської ради Лохвицького району Полтавської         
області (кадастровий номер земельної ділянки не визначено). 
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Звертаємо увагу, що згідно з рішенням суду спадкодавець померла 08.09.1997, а земельна            
ділянка належала їй на підставі Державного акту на право приватної власності на землю             
серії ІІ-ПЛ № 049482, який зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на             
право приватної власності на землю за № 112 від 01.04.2000. Земельна ділянка надана             
спадкодавцю на підставі рішення 09 сесії 23 скликання Безсалівської сільської ради           
народних депутатів від 14.03.2000.  

 
З рішення суду випливає, що право власності на земельну ділянку було набуте та             
оформлене спадкодавцем через 3 роки після її смерті. 
 
3) У справі окремого провадження № 538/1665/18 за заявою Ященка В.І., заінтересована            
особа - Безсалівська сільська рада Лохвицького району Полтавської області про          
встановлення факту, що має юридичне значення, суддя не взяла самовідвід та ухвалила            
рішення від 06.12.2018, яким повністю задовольнила заяву:  
 
“Встановити факт, що земельні ділянки загальною площею 6,14 гектара, розташовані на           
території Безсалівської сільської ради Лохвицького району Полтавської області, право         
власності на які визнано за Ященком В.І. на підставі рішення Лохвицького районного суду             
від 24 травня 2018 року, мають кадастрові номери: 5322680400:00:004:0117 та          
5322680400:00:004:0118”. 
 
При цьому встановлені судом обставини викликають сумніви. Зокрема, рішенням від          
24.05.2018 у справі № 538/459/18, яке також ухвалила суддя в умовах конфлікту інтересів,             
за Ященко В.І. визнано право власності в порядку спадкування на одну земельну ділянку             
загальною площею 6,14 гектара:  
 
“Визнати за ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН: НОМЕР_1) право власності в порядку          
спадкування за законом на спадкове майно померлої 08 вересня 1997 року двоюрідної баби             
ОСОБА_3, а саме: - земельну ділянку, площею 6,14 гектара, що знаходиться на            
території ОСОБА_2 сільської ради Лохвицького району Полтавської області        
(кадастровий номер земельної ділянки не визначено), яка належала спадкодавцю на          
підставі Державного акту на право приватної власності на землю серії ІІ-ПЛ № 049482,             
який зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право приватної           
власності на землю за № 112 від 01.04.2000 року”.  
 
У рішенні від 06.12.2018 у справі № 538/1665/18 йдеться вже про дві земельні ділянки              
загальною площею 6,14 гектара: 
 
“Судом встановлено, що рішенням Лохвицького районного суду від 24.05.2018 року було           
визнано за ОСОБА_1 право власності в порядку спадкування за законом на спадкове            
майно померлої 08.09.1997 року ОСОБА_2, а саме - дві земельні ділянки, загальною            
площею 6,14 гектара, що знаходяться на території Безсалівської сільської ради і           
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належали спадкодавцю на підставі Державного акту на право приватної власності на           
землю серії ІІ-ПЛ № 049482”.  
 
Згідно з даними Публічної кадастрової карти України, земельні ділянки з присвоєними           
кадастровими номерами 5322680400:00:004:0117 та 5322680400:00:004:0118 не межують       
між собою, а тому їх неможливо помилково сприйняти як одну земельну ділянку.  
 
Таким чином суддею у рішенні від 06.12.2018 вказано завідомо неправдиву          
інформацію. Враховуючи, що рішення, на яке посилалася суддя також ухвалювалося нею           
7 місяців перед тим та ще й в умовах конфлікту інтересів, то малоймовірно, що це була                
ненавмисна помилка. 
 
Ященко Володимир Іванович є депутатом Лохвицької районної ради від Радикальної          
партії Олега Ляшка та відповідальною особою від цієї партії у м. Лохвиця. 
 
У рішенні від 06.12.2018 у справі № 538/1665/18 вказано: “На час розгляду справи, дані              
земельні ділянки перебували у власності Лохвицької районної державної адміністрації та          
були передані в оренду ПРАТ "Райз-Максимко”. ПРАТ "Райз-Максимко” – структурний          
підрозділ одного з найбільших агрохолдингів України UkrLandFarming, кінцевим       
бенефіціарним власником якого є Олег Бахматюк. 
 
Таким чином, суддя ухвалила два рішення, у яких висновки суду не відповідають            
обставинам справи, та які містять недостовірну інформацію, завдяки чому власник          
квартири, яку орендує суддя, набув у власність понад 6,14 га землі. 
 
2. Суддя безпідставно не задекларувала своєчасно своє майно чи члена сім'ї, що є             
ліквідним активом, дохід, або значно занизила його обсяг і (або) вартість. 
Суддя безпідставно допустила значні розбіжності у відомостях, поданих у майнових          
деклараціях за різні або ті самі періоди. 

(підпункт 4.6, 4.7. п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів          
на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених         
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 
1. Мати судді Карпова Ольга Петрівна видала судді та її чоловіку Бондарю Андрію             
Олександровичу довіреність строком дії з 12.04.2017 по 12.04.2022 щодо транспортного          
засобу марки NISSAN, моделі JUKE, випуск 2011 року. Номер державної реєстрації:           
ВВ**44АМ. 
 
Відповідно до даних суддівського досьє автомобілем з таким номерним знаком суддя та її             
чоловік близько 20 разів у 2015, 2016 та 2017 роках користувалися під час поїздок на               
непідконтрольну Україні територію, при цьому суддя була водієм цього транспортного          
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засобу. Цей автомобіль вказано у декларації судді за 2013 та 2014 роки. Однак у жодній з                
електронних декларацій судді право користування цим автомобілем не відображено. 
 
Відповідно до даних суддівського досьє за період з 2014 по 2018 роки дохід матері, яка є                
пенсіонеркою, склав 2 150 грн. У декларації судді за 2015 рік розмір пенсії матері за рік                
склав 18 600 грн. Однак на банківському рахунку зберігалось 680 957 грн. З огляду на це                
викликає сумніви фінансова спроможність матері судді придбати цей автомобіль, вартість          
якого навіть у 2019 році складає близько 300 000 грн та ще й заощадити 680 957 грн. 
 
2. Відповідно до паперової декларації за 2015 рік, яка розміщена у суддівському досьє             
доходи членів сім'ї судді у 2015 році склали 77 411 грн. Тоді як відповідно до електронної                
декларації за 2015 рік члени сім'ї отримали лише 32 535 грн. Таким чином, в електронній               
декларації не було задекларовано 44 876 грн.  
 
3. Суддя не пояснила переконливо джерела походження ліквідного майна, витрат,          
отриманих благ (її, членів сім’ї чи близьких осіб) і/або легальні доходи, на думку             
розсудливого спостерігача, викликають сумніви щодо достатності для набуття        
такого майна, здійснення таких витрат, отримання благ. 

(підпункт 4.9 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 
21.09.2016 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер: 634 від           
21.09.2016, укладеного з Кузьменком Сергієм Миколайовичем, суддя набула право         
власності на квартиру загальною площею 88,05 кв.м за адресою: м. Київ, проспект            
Григоренка Петра, будинок 3а . 
 
У деклараціях за 2016, 2017, 2018 роки вартість цієї квартири не вказана. Однак             
відповідно до спеціалізованих сайтів з продажу нерухомості вартість схожих квартир у           
цьому будинку складає від 1 800 000 грн (див. сайт 1, 2, 3).  
 
Відповідно до декларації за 2015 рік загальний дохід усіх членів сім'ї за 2015 рік склав 196                
916 грн. У судді були відсутні будь-які заощадження. У 2016 році суддя та члени її сім'ї                
отримали загальний дохід у розмірі 236 889 грн. У матері судді на кінець 2015 року на                
банківському рахунку зберігалось 680 957 грн. Однак у 2016 році мати вже не вказана              
серед членів сім'ї і суддя не задекларувала жодних доходів, окрім заробітної плати та             
жодних фінансових зобов'язань. З цього випливає, що вартість квартири була оплачена           
повністю та лише за рахунок доходів судді, що не може відповідати дійсності, оскільки             
ринкова вартість квартири значно перевищує задекларовані доходи. 
 
4. Суддя вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення. 

(підпункт 4.2 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
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посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 
Відповідно до частини другої статті 52 Закону “Про запобігання корупції”, у разі суттєвої             
зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання            
майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних           
осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту             
отримання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідомити про це          
Національне агентство. 
 
У 2016 році 50 прожиткових мінімумів складало 68 900 грн.  
 
21.09.2016 на підставі договору купівлі-продажу квартири суддя придбала квартиру у м.           
Києві загальною площею 88,05 кв.м. Хоча суддя і не вказала вартості квартири, однак             
безсумнівно, що така квартира коштувала більше ніж 68 900 грн. А тому суддя повинна              
була подати повідомлення про суттєву зміну у майновому стані, однак у Єдиному            
державному реєстрі декларацій лише 4 декларації судді і жодного повідомлення про           
суттєву зміну у майновому стані. Таким чином, суддя порушила вимогу ст. 52 Закону             
“Про запобігання корупції”. 
 
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію, яка         
сама по собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснень судді. 

1. В електронній декларації за 2015 рік суддею задекларовано лише житло на тимчасово             
окупованій території - житловий будинок площею 118 кв.м у м. Хрустальному Луганської            
області, хоча місцем фактичного проживання або поштовою адресою, на яку Національне           
агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію суб'єкту         
декларування, вказано м. Сєвєродонецьк. У паперовій декларації за 2015 рік також не            
надано відомості про житло в м.  Сєвєродонецьку. 
 
2. Чоловік судді є фізичною особою-підприємцем, основним видом діяльності якого є           
діяльність автомобільного регулярного транспорту. Йому ж належить 10 автобусів. Однак          
з 2015 року суддя не декларує жодного доходу від підприємницької діяльності. 
 
3. В електронних деклараціях за 2015, 2016, 2017, 2018 роки не вказано вартість на дату               
набуття 10-ти автобусів, які чоловік судді Бондарь Андрій Олександрович придбав у           
період  2006-2014 років. 
 
4. Суддя неодноразово у 2014-2018 роках їздила з членами сім'ї на окуповані території та              
перебувала там тривалий час. Потребує зясуванню ціль відвідування цих територій. 
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Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою висновку) 
 

14.10.2019 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) Куйбіда Роман 
4) Кулібаба Андрій 
5) Маселко Роман 
6) Марчук Антон 
7) Мєлких Едуард 
8) Моторевська Євгенія 
9) Остапенко Дмитро 
10) Соколенко Наталія 
11) Стригун Дмитро 
12) Чижик Галина 
13) Шепель Тарас 

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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