Судді Майдану
ДОВІДНИК

Вступ:
«Я не сприймаю, коли судді-хабарники, коли судді, які засуджували
автомайданівців, судді, які засуджували лідерів опозиції через кругову поруку
будуть думати, що їм це так мине. Вони будуть у в’язниці…»
П. Порошенко, 2015 рік.

Під час Революції Гідності суди замість захисту прав людини
від свавілля стали каральним інструментом у руках влади. Суди
використовували для залякування, переслідування, перешкоджання
масовим протестам.
Сотні суддів виносили сотні свавільних і неправосудних рішень про
покарання невинних, взяття їх під варту, проведення обшуків, обмеження
права на мирні зібрання тощо. Справедливості і захисту в судах було
неможливо добитись, правові механізми не працювали. Так далі бути не
могло і Небесна Сотня пожертвувала собою, щоб радикально змінити
ситуацію у державі.
Однією з ключових вимог Майдану було покарання винних та
справжнє очищення судів. Нова влада пообіцяла це реалізувати через
судову реформу.
Минуло 5 років…
Цей короткий аналіз Автомайдану зроблено з метою дати відповідь
на питання: «Чи відбулось за 5 років реальне очищення судів від суддів,
які виносили очевидно неправосудні рішення у часи Майдану?»

Хто такий суддя Майдану?
Виносив рішення про заборону мирних
зібрань по усій Україні. Це робило усіх
учасників мітингів порушниками та давало
право Беркуту розганяти мітинги.
Виносив
рішення
щодо
застосування
адміністративних
стягнень за непокору міліції,
порушення порядку організації
мирних зібрань.

Позбавляв прав керування транспортними
засобами чи штрафи за не зупинку на
вимогу інспектора ДАІ. 99,9 % цих рішень
стосувались поїздки до Межигір’я. Усі
документи були сфальшовані.
Виносив рішення про взяття
під варту та домашній арешт
активістів, яких затримували під
час акцій протестів. Абсолютна
більшість затриманих не вчиняли
жодних протиправних дій, документи
щодо них були зазвичай сфальшовані.

Надавав згоду на проведення
щодо учасників акцій слідчих у т.ч.
негласних слідчих дій.

Практично
усі
рішення
базувались на документах, які
або були сфальшованими, або
не містили доказів протиправної
поведінки учасників акцій.

Слідством встановлено, що суддям з
Адміністрації Януковича через голів судів
давали вказівки, що активістів потрібно
засуджувати по максимуму. Їх рішення
не є помилкою, а свідомими діями.

Загалом Суддів Майдану — 337

Було покарано

~ 300

учасників поїздкидо
Межигір’я
(200 позбавлено прав,
100 оштрафовано).

Всього було взято
під варту

~ 200

учасників
акцій протестів.

Є два закони, які напряму
передбачають відповідальність
суддів Майдану:
- «Про відновлення довіри до
судової влади»
- «Про очищення влади»

Географія суддів Майдану

Хто такі судді Майдану?
За основу класифікації суддів, як «суддів Майдану» взято Закон України «Про відновлення довіри
до судової влади в Україні» та Закон України «Про очищення влади», де вказано перелік рішень судів,
які в часи Майдану масово виносились з очевидними порушеннями.
Отже, суддя Майдану – це суддя, який протягом Революції Гідності виносив рішення про:
• взяття під варту учасників Майдану чи залишав таке рішення у силі;
• притягнення учасників Майдану до адміністративної відповідальності за участь в акціях
Автомайдану (поїздка до Пшонки 28.12.13 та Межигір’я Януковича 29.12.13);
• покарання за злісну непокору працівникові міліції;
• порушення правил організації мирних зібрань;
• обмеження права на мирні зібрання;
• надання дозволу на затримання чи проведення слідчих дій щодо учасників Майдану (обшуки,
негласні слідчо-розшукові дії тощо).
В окремих випадках до суддів Майдану зараховано і суддів, які виносили інші очевидно незаконні
рішення, наприклад, про домашній арешт або накладення штрафу на завідомо невинних осіб; чи
шляхом розгляду інших справ допомагали владі придушувати Майдан (наприклад, рішення про
забезпечення позову судді Є. Аблова, В. Горкавої чи Д. Кравця).
Точна цифра суддів Майдану не відома, оскільки органи, які мають повний доступ до відповідної
інформації (ВРП, ВККС, ГПУ) не забезпечили належний її збір та аналіз. Відповідно до даних ВРП на
підставі Закону України «Про відновлення довіри до судової влади» критеріям закону відповідало
заява щодо 351 судді. Нам вдалось знайти підтверджену інформацію щодо 337 суддів, рішення яких
безпосередньо стосуються Майдану.

Чому судді Майдану виносили неправосудні рішення?
У часи Майдану судді масово виносили очевидно неправосудні рішення .
Аналіз дій та рішень суддів Майдану свідчить, що ці рішення майже у 100 % випадків виносились:
• Під дією впливу з боку носіїв влади. Такий тиск в основному відбувався через Голів суду, які
отримували вказівки з Адміністрації Президента, Генеральної прокуратури чи представників
влади на місцях;
• З грубими порушеннями норм матеріального та процесуального права. Майже усі вони були
неналежно обґрунтовані. Усі рішення щодо учасників Майдану були скасовані. При аналізі цих
рішень Вищою радою правосуддя у всіх були встановлені порушення;
• Щодо абсолютно невинних осіб або тих, які самі є потерпілими від злочинів правоохоронців.

Хто такі судді Майдану?
Багато затриманих мали явні і тяжкі ушкодження, на які судді не реагували. У деяких випадках
особи звинувачувались у злочинах за дії, які очевидно не можуть вважатись злочинними –
перевезення автомобільних покришок, купівлю бензину тощо;
• На підставі сфальсифікованих доказів або без будь-яких доказів вини осіб, яких вони
стосувались. Велика кількість осіб взагалі була відсутня там, де вони начебто щось порушували.
Окремі потерпілі взагалі були в інших містах у той час, коли, за версією працівників ДАІ, вони
порушували Правила дорожнього руху в Києві;
• Із втручанням в автоматизовану систему документообігу суду. Такі факти точно встановлені
в Апеляційному суді м. Києва, Печерському та Дарницькому суді м. Києва, Обухівському суді
Київської області;
• З аномальним відхиленням від попередньої практики суддів і особливим підходом саме
до учасників акцій протестів. Це чітко показало ґрунтовне статистичне дослідження, яке
проведене Українським центром суспільних даних на підставі аналізу Реєстру судових рішень:
http://socialdata.org.ua/automaidan-dataviz/.
Про це свідчать численні факти, які зібрані в результаті:
• кримінальних проваджень, які розслідуються прокуратурою;
• дисциплінарних проваджень, які здійснювала Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна
комісія;
• роботи адвокатів, потерпілих;
• аналізу публічної інформації;
• аналіз судової статистики.
За 5 років аналізу ми не знайшли жодних інших логічних пояснень такої поведінки суддів, окрім
як прийняття рішень на виконання вказівки влади, яка використовувала суди та правоохоронні
органи для незаконного придушення протестів, переслідування, залякування і торгу з лідерами
протестів.

Чим підтверджується вплив з боку влади Януковича?
Про наявність такого впливу свідчать не лише висновки на підставі аналізу фактів та опосередковані
докази, але й прямі докази, які зібрані в ході кримінальних проваджень.
Показання про тиск на суддів з боку Голів суду дали суддя Шевченківського районного суду
м. Києва Ірина Макаренко, суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області Людмила
Синецька, суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Василь Калашник та інші.

Хто такі судді Майдану?
Дуже показовими є свідчення у кримінальному провадженні №42014000000001734 колишньої
Голови Оболонського районного суду м. Києва, а зараз членкині Вищої ради правосуддя Ірини
Мамонтової. Вони були оприлюднені 12.11.2015 на XIII З’їзді суддів України. Із ключовими фрагментами
цих показань варто ознайомитись. Далі пряма мова Ірини Мамонтової:
«Під час подій революції, що мали місце у листопаді 2013 – лютому 2014 років, до Оболонського
районного суду приблизно з кінця грудня 2013 року почали масово надходити матеріали про
адміністративне правопорушення, передбачене ст. 122-2 КУАП.
Наприкінці грудня 2013 року мені … надійшов дзвінок, від … працівника Адміністрації Президента
України … Зазначений чоловік, сказав мені, щоб протоколи про адміністративні правопорушення
якомога швидше були зареєстровані та розглянуті, а також він зазначив що, враховуючи обстановку,
що склалося в країні, необхідно за цими матеріалами обирати у відношенні правопорушників
максимально можливе стягнення.
Після новорічних свят мені ще декілька разів надходили телефонні дзвінки … з Адміністрації
Президента України … Зазначені особи просили щоб протоколи про адміністративні правопорушення
за ст. 122-2 КУАП швидше розглядались …
Після цього, 17.01.2014 року окремими суддями були ухвалені перші рішення за зазначеними
протоколами, і у вигляді стягнення був призначений штраф. У цей же день після обіду був телефонний
дзвінок від … зазначених мною співробітників Адміністрації Президента України. У ході розмови мені
було вимовлене незадоволення такими покараннями, і було зазначено, що це суперечить інтересам
держави, на що я відповіла, що не можу впливати на рішення, які ухвалюються суддями. У відповідь
мені було повідомлено, що я не можу належним чином організувати роботу суду, що необхідно було
визначити певних суддів, які повинні були розглядати цю категорію справ.
Після цього, в понеділок 20.01.2014 в першій половині дня мені знову зателефонував … з
Адміністрації Президента України. І мені було повідомлено, що керівництво … не задоволене
моєю роботою, а також на мене скаржаться співробітники прокуратури, на що я сказала, що готова
написати заяву про звільнення з посади Голови суду. На що мені сказали, що їх це влаштовує.
Наступного дня, тобто 21.01.2014, мені зателефонували з Адміністрації Президента України та
запитали, де ж моя заява про звільнення … Я … зателефонувала Отрош І. О., яка на той час очолювала
раду суддів загальних судів, і запитала в неї, куди мені привезти заяву … Після цього, на засіданні
Вищої Ради юстиції 11.02.2014 року було ухвалене рішення про звільнення мене з посади Голови
суду».
Наявність цих показів підтверджується і багатьма Ухвалами судів. Так про це вказується в Ухвалі
судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 14.11.17 у справі №751/4456/17, якою
прокуратурі дозволено вилучити справи щодо учасників протестів з Шевченківського суду м. Києва
і в якій вказано наступне:

Хто такі судді Майдану?
«Вказані факти безпідставного притягнення до адміністративної відповідальності учасників
акції протесту «Автомайдан» та її координації з Адміністрації Президента України ОСОБА_3
підтверджуються показаннями колишнього голови Оболонського районного суду міста Києва
ОСОБА_4, яка повідомила, що протягом грудня 2013 та січня 2014 року їй на робочій телефон
надходили дзвінки з Адміністрації Президента України, щодо прискорення розгляду адміністративних
матеріалів та обрання максимально можливого стягнення стосовно правопорушників.»

Чому важливо очистити суди від суддів Майдану?
Ключова риса судді – це його незалежність та підпорядкування лише верховенству права. Суддя
має бути спроможним протистояти будь-якому тиску та корупційним спокусам. Будь-який факт, що
дискредитує суддю, робить його залежним від влади.
Судді Майдану продемонстрували, що не лише не спроможні протидіяти тиску, але й готові на
виконання вказівок влади, навіть якщо для цього доведеться засуджувати абсолютно невинних
чи потерпілих від злочинів. Вони не боялись порушити закон, але боялись ослухатись вказівок.
Такі судді є повністю керованими. Навіть якщо вони б хотіли проявити незалежність, заплямована
репутація і попередні порушення дозволяють владі легко знайти точки впливу на таких суддів і дуже
швидко зламати опір. Тому такі судді не протидіють впливу, а радо його приймають. Натомість вони
очікують на безкарність при здійсненні інших незаконних дій, у першу чергу корупційних.
Недаремно судді Майдану вже неодноразово були спіймані на інших злочинних діях. Так, у
хабарництві звинувачуються судді Микола Чаус, Олександр Білик, Андрій Макуха, Алла Демидовська.
Є рішення Вищої ради правосуддя про звільнення за грубі порушення, які вчинені вже після Майдану,
суддів Нелі Ластовки та Людмили Кізюн. Відомий своїми численними скандальними рішеннями і суддя
Євген Аблов.
Такі судді вже неспроможні здійснювати справжнє правосуддя і їх завжди будуть використовувати
для реалізації злочинних намірів. Повне очищення від суддів Майдану необхідне для реалізації
принципу невідворотності покарання та унеможливлення повторення масового «кривосуддя» у
майбутньому.

Судді Майдану статистика:
337

Суддів
Майдану

227 Суддів продовжують працювати
110 Суддів звільнено
з них:

55 – за порушення
1 – не пройшов оцінювання
3 – не рекомендували переобрати
7 – за власним бажанням
42 – у відставку
1 – досягнення 65 років
1 – залишилась у ЛНР
з них:

57

Суддів оскаржили звільнення
з них:

7 – остаточних рішень на користь судді
31 – остаточних рішень не на користь судді
9 – у процесі
10 – статус невідомий

112

Суддів, які підлягають люстрації

(звільнення і 10 років заборони на державну службу)

0

Суддів люстровано

Судді Майдану статистика:
129

Суддів брали участь в оцінюванні

15

48

рекомендовані на звільнення

припинено

відкладено/перерва

успішно пройшли

Кількість суддів, які брали участь у конкурсі (ВС, ВАС,ВСІВ):

4 (ВАС),

7 (ВС 1 хвиля),		

5 (ВС 2 хвиля)

1

65

Результати очищення судів від суддів Майдану
Для виконання обіцянок про очищення суду були усі можливості. Розпочато кримінальні
провадження. Окрім цього, прийнято Закони «Про відновлення довіри до судової влади», «Про
очищення влади», «Про забезпечення права на справедливий суд». Внесено зміни до Конституції,
прийнято новий закон «Про судоустрій та статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя».
Повністю оновлено Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Вищу раду правосуддя. Вони отримали
значні повноваження та можливість перевіряти і звільняти усіх суддів, які виносили свавільні рішення
та не відповідають критеріям доброчесності. Усі чинні судді проходять кваліфікаційне оцінювання.
Ми повністю опрацювали інформацію щодо 337 суддів Майдану і станом на 01.02.2019 можемо
констатувати, що:
•

227, або 67 % суддів Майдану продовжують працювати;

•

55, або 16 % суддів Майдану звільнені за порушення;

•

42, або 12 % суддів Майдану звільнені у відставку зі збереженням статусу та довічним утриманням;

•

13, або 4 % суддів Майдану звільнено за власним бажанням або з інших підстав.

Відповідно до Закону «Про очищення влади» мали бути люстровані, тобто звільнені із 10-ти річною
забороною на будь-яку державну службу 112 суддів. Але не люстровано жодного.
Причиною є те, що люстрація проводилась на підставі даних Державної судової адміністрації про
наявність у реєстрі судових рішень рішень суддів про притягнення до адміністративної чи кримінальної
відповідальності осіб, звільнених від такої відповідальності на підставі Закону «Про недопущення
переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань,
та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України». Судді просто не вносили свої
рішення у Реєстр і ДСА давала інформацію, що таких рішень немає.
На підставі цієї інформації Голови судів видавали довідки, що суддя не підлягає люстрації, бо
відповідних рішень не виносив. До того ж усі Голови судів усвідомлювали, що це не відповідає дійсності.
В окремих випадках Голови судів надавали такі довідки навіть у випадках наявності інформації від
ДСА про винесення таких рішень.
Показовими є і результати кваліфікаційного оцінювання, яке проводить Вища кваліфікаційна
комісія суддів.
Наразі оцінювання пройшли 129 суддів Майдану. Із них 65, або 50 % успішно його пройшли.
Щодо 48, або 37 % суддів оцінювання зупинено або оголошено перерву.
І лише 15, або 12 % рекомендовані на звільнення.

Результати очищення судів від суддів Майдану
У 2018 році відбулась певна активізація у кримінальних провадженнях щодо суддів Майдану. Однак
загальний прогрес незначний. Станом на 01.02 2019 року:
• щодо 3 суддів є виправдальні вироки:
• Лисенко Владислав Вікторович, Києво-Святошинський суд Київської області;
•

Таранкова Ірина Михайлівна, Комсомольський міськсуд Полтавської області;

•

Стеценко Олег Олександрович, Одеський окружний адміністративний суд.

• щодо 13 суддів обвинувальні акти передано до суду:
• Скарлат Олена Іванівна, Вишгородський районний суд Київської області;
•

Татаурова Ірина Миколаївна,

Деснянський районний суд м. Києва;

•

Дзюба Олександр Анатолійович, Дніпровський районний суд м. Києва;

•

Бевз Олег Юрійович, Бобринецький районний суд Кіровоградської області;

•

Мора Олег Миколайович, Обухівський районний суд Київської області;

•

Степанова Оксана Сергіївна, Обухівський районний суд Київської області;

•

Царевич Оксана Ігорівна, Печерський районний суд міста Києва;

•

Кицюк Віктор Петрович, Печерський районний суд міста Києва;

•

Кушнір Світлана Іванівна, Солом’янский районний суд м. Києва;

•

Решетнік Микола Олександрович, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська.

• щодо двох суддів досудове розслідування закінчене. Готуються до передачі до суду:
• Макарчук (Гудим) Владислава Володимирівна, Дніпровський районний суд м. Києва;
•

Калашник Василь Павлович, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області.

• оголошено підозру 3-ом суддям:
• Бець Олександр Вадимович, Апеляційний суд м. Києва
•

Єфімова Ольга Іванівна, Апеляційний суд м. Києва

•

Приндюк Марія Василівна, Апеляційний суд м. Києва

• Справу зупинено по 1 судді, у зв’язку з оголошенням його у розшук –
• Бібік Микола Миколайович, суддя Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська.
Ці цифри засвідчують, що реального очищення судів не відбулось, та абсолютна більшість суддів
Майдану, у т.ч. справді одіозні, залишились на своїх посадах.

ТОП суддів, які забороняли Майдан
Данилишин Віктор
Михайлович
Перший суддя, який заборонив
Майдан у Києві. 21 листопада
він
виніс
рішення
про
заборону необмеженому колу
осіб встановлювати намети,
кіоски, навіси тощо із 22.11.2013 по
7.01.2014 на Майдані Незалежності,
вул. Хрещатик та на Європейській площі у місті Києві.
Що з ним зараз? Вища рада правосуддя відмовилась
звільняти суддю. Наразі він проходить оцінювання у
Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Санін Богдан
Володимирович
Окружний адміністративний
суд м. Києва
Постановою
від
30.11.13,
яку було винесено о 23:55
було
заборонено
мирні
зібрання
(пікетування,
пішої
ходи, демонстрацій, мітингів, зборів) з 01.12.2013
по 07.12.2013 у м.
Києві по вул. Банковій,
вул. Грушевського, вул. Богомольця, Європейській
площі, Майдані Незалежності, парк «Хрещатий».
Що з ним зараз?
У квітні 2018 року Вища
кваліфікаційна комісія визнала Богдана Саніна
таким, що не відповідає займаній посаді. Але він до
сих пір не звільнений і оскаржує рішення ВККС.

Аблов Євген
Валерійович
Мельничук Володимир Петрович та
Лічевецький Ігор Олександрович
Шостий апеляційний адміністративний суд
На рішення Б.Саніна було подано апеляцію, яку
розглядали судді Володимир Мельничук, Ігор
Лічевецький та Олександра Мацедонська. За
результатом розгляду справи рішення Саніна було
залишено у силі. Але суддя Мацедонська винесла
окрему думку, де вказала на незаконності заборони
мирних зібрань.
Що з ними зараз? У 2016 році скаргу на суддів Саніна,
Лічевецького та Мельничука розглянула Вища рада
юстиції. У діях суддів виявили порушення, але цього
виявилось недостатньо для їх звільнення.

Окружний адміністративний
суд м. Києва
09.12.13
о
13:30
Аблов
прийняв
позов
від
громадянина, якому барикади на
Майдані
«перешкоджали
вільно
пересуватись». Він просив зобов’язати беркут
припинити правопорушення по блокуванню доріг.
Вже через 1,5 години з моменту подання позову
Аблов видав позивачу Ухвалу про забезпечення
позову, якою заборонив «будь-яким особам вчиняти
дії щодо блокування будь-яким способом» усі вулиці,
де проходили акції протесту.
Що з ним зараз? Вища рада правосуддя розглядала
скаргу на Аблова, але не звільнила його у зв’язку із
закінченням строку притягнення до відповідальності.

ТОП суддів, які забороняли Майдан
Золотніков Олександр
Сергійович
Суддя Верховного Суду (на
момент Майдану – суддя
Одеського апеляційного
адміністративного суду)
18.12.2013 року колегія суддів, де
головуючим був Золотніков О. С.
залишила у силі постанову суду, якою ряду
громадських
організацій
було
заборонено
проводити мирні зібрання на центральних вулицях
Одеси у період з 24.11.13 по 31.12.13 року.
Що з ним зараз? Пройшов конкурс та став суддею
нового Верховного суду.

Дудар Оксана
Михайлівна
Рівненський окружний
адміністративний суд
В ніч з 20 на 21 грудня
2013
року
суддя
Дудар
заборонила безстрокову мирну
акцію протесту із встановленням
наметового містечка у Рівному під стінами
облдержадміністрації.
Що з нею зараз? ВРП знайшла порушення у діях
судді, але відмовилась її звільнити у зв’язку із
закінченням строку притягнення до відповідальності.

Щавінський Віталій
Романович
Заступник голови
Київського окружного
дміністративного суду
10 січня 2014 року, суддя
розглянув позов ПереяславХмельницької
міської
ради
і
постановив обмежити на місяць права на мирне
зібрання низці організацій у центральній частині
Переяслав- Хмельницького.
Що з ним зараз? ВРП, коли розглядала дисциплінарну
справу у зв’язку з цією постановою вирішила, що,
хоча рішення і має вади, але порушення присяги у
діях судді немає. Успішно пройшов кваліфікаційне
оцінювання суддів.

Ізовітова-Вакім Олена
Василівна
Харківський окружний
адміністративний суд
25 листопада 2013 року
суддя
Ізовітова-Вакім О. В.
заборонила
мирні
зібрання
з 26 до 29 листопада 2013 року.
А вже 26 листопада 2013 року ухвалила постанову,
якою заборонила акції протестів безстроково – з
27 листопада 2013 року на вулицях, майданах та
перехрестях міста Харкова зі встановленням наметів
та використанням звукопідсилюючої апаратури.
Що з нею зараз? Вища рада юстиції відмовилась
будь-яким чином карати суддю.

ТОП суддів, які ув’язнювали учасників Майдану
Дев’ятко Владислав
Володимирович

Місечко Микола
Миколайович

Голова Оболонського суду
м. Києва

Cуддя Оболонського суду
м. Києва

24
січня
2014
року
Дев’ятко В. В. виніс рішення
про взяття під варту на 2 місяці
львів’янина Олексія Салиги. Його
затримали вночі 23.01.2014 разом з ще 11 активістами
на провулку Кріпосному у м. Київ під час, т. зв.
«полювання на Автомайдан». Тоді беркутівці разом з
тітушками створили пастку, зупинили активістів руху
«Автомайдан», жорстко їх побили та потрощили їх
автомобілі.

25 січня 2014 року суддя
Місечко виніс рішення у справі
№756/1193/14-к про взяття під
варту на 2 місяці львів’янина Андрія
Ленця. Він був затриманий 23.01.14 на провулку
Кріпосному, разом з Олексієм Салигою та ще 10
автомайданівцями. Їх звинуватили у нападі на роту
Беркуту. Насправді це була пастка на учасників
Автомайдану, напад і затримання активістів були
добре сплановані.

Окрім цього В. В. Дев’ятко позбавив прав керування
двох водіїв за поїздку до Межигір’я Януковича. А ще
одного активіста відправив під домашній арешт.

Суд відбувався вночі, а затриманий був по звірячому
побитий беркутівцями.

Що з ним зараз? В. Дев’ятка мали звільнити за
порушення присяги, але до нього потрапила справа
Януковича і його вирішили зберегти на посаді,
як «ручного» суддю. Тому він уникнув будь-якої
відповідальності і продовжує працювати.

Що з ним зараз? Скаргу на Місечка у Вищій раді
правосуддя тягнули поки не закінчились відповідні
строки, після чого справу закрили Рішенням від
22 березня 2017 року № 540/3дп/15-17. Тому суддя
Місечко повністю уник відповідальності, продовжує
займати посаду судді і багато часу приділяє
навчанню інших суддів.

Кушнір Світлана Іванівна
Cуддя Солом’янського суду м. Києва
Дозволила заґратувати Михайла Овсієнка та Дмитра Юрченка, яких було затримано
24 січня 2014 року за перевезення автомобільних шин. Жодних доказів, що затримані
робили якісь протиправні дії не було. Але їх звинуватили у масових заворушеннях і суддя
ув’язнила невинних на 30 днів.
Генпрокуратура вже закінчила розслідування щодо судді С. Кушнір і передала обвинувальний
акт у Києво-Святошинський суд Київської області. Судді загрожує до 8 років тюрми за винесення завідомо
неправосудного рішення.
Що з нею зараз? Кушнір мала бути звільнена, але Вища рада правосуддя навмисно затягнула розгляд справи і
рішенням від 03.04.17 відмовила у покаранні судді у зв’язку з пропуском строків. Тому Кушнір продовжує судити
з перервами на засідання, коли її судять.

ТОП суддів, які ув’язнювали учасників Майдану
Кізюн Людмила
Іванівна
Cуддя Солом’янського суду
м. Києва
23 січня 2014 року суддя Л.
Кізюн винесла Ухвалу про
взяття під варту на місяць Федора
Тюка, який був затриманий 21 січня
за масові заворушення на вулиці Грушевського.
Жодних доказів вини затриманого не було, а сам
затриманий потребував медичної допомоги.
Що з нею зараз? Вища рада юстиції встановила
численні порушення у діях судді Л.Кізюн, але
рішенням від 04.02.16 відмовилась її звільняти. Це
дало їй таку впевненість у своїй безкарності, що вона
брала участь у конкурсі до Верховного Суду і лише
завдяки Громадській раді доброчесності вибула
з нього. Після цього суддя продовжила виносити
свавільні рішення. Зокрема у справі щодо арешту
коштів у справі про заволодіння 185 мільйонами
гривень Одеської міської ради, де НАБУ оголосило
підозру меру Одеси Труханову. За це рішення Вища
рада правосуддя 01 серпня 2018 року внесла
подання про її звільнення.

Дубас Віктор
Анатолійович
Суддя Дарницького суду
м. Києва
25 січня 2014 року суддя
Віктор Дубас на два місяці
відправив у в’язницю ще одного
затриманого у беркутівській пастці
23 січня 2014 року на пров. Кріпосному. Андрій
Шминдюк був по звірячому побитий, мав зламану
руку. Його автомобіль розтрощений вщент. Тим
не менше саме його звинуватили у нападі на роту
беркуту та масових заворушеннях. Зараз беркутівці,
їх командир та тітушки, які їм допомагали сидять на
лаві підсудних.
Дубас також позбавив прав керування і 6 невинних
власників автомобілів, на яких було складено
сфальшовані рапорти ДАІ за поїздку до Межигір’я
Януковича.
Що з ним зараз? Скарга на суддю Дубаса
розглядалась Вищою кваліфікаційною комісією
майже 3 роки і лише 11 січня 2017 року внесено
подання про його звільнення. Однак до сих пір суддя
не звільнений та отримує суддівську винагороду.

Журавська Олена Василівна
Cуддя Деснянського суду м. Києва
24 січня 2014 суддя Журавська О. В. у справі №754/1228/14-к постановила ухвалу про
взяття під варту 19-річного Сергія Мартинюка з Рівненщини при відсутності будь-яких
доказів вини юнака. Під час оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії О. Журавська
заявила, що має довідку від Ради активістів Майдану про те, що Мартинюк не учасник
Майдану.
Позбавляла суддя і прав за поїздку до Межигір’я, але так заховала це рішення, що суд до сих пір не може пояснити
куди воно ділось.
Що з нею зараз? Журавська не лише продовжує судити і повністю уникла будь-якого покарання, але й робить
успішну кар’єру. Її обрано секретарем Ради суддів України.

ТОП суддів, які ув’язнювали учасників Майдану
Заєць Тарас
Олександрович
Cуддя Святошинського суду
м. Києва
Ухвалою від 19.02.2014 у
справі
№

759/2804/14-к
суддя на 2 місяці взяв під варту
учасника
Революції
Гідності
Василя Білоуса. Одразу після втечі
Януковича, Заєць змінив свою думку та
відпустив майданівця.
Мати і дядько Тараса Зайця – судді, а двоюрідний брат
був помічником одіозної Інни Отрош (на той момент
заступник голови Вищої ради правосуддя та голова
Печерського суду) якраз тоді, коли Вища рада юстиції
рекомендувала Зайця Т. О. призначити суддею.
Що з ним зараз? Тарас Заєць повністю уник
покарання, продовжує працювати суддею та був
кандидатом на конкурсі до Антикорсуду. Але
завдяки Громадській раді міжнародних експертів
вибув з конкурсу як недоброчесний.

Бабенко Володимир
Миколайович
Голова Апеляційного суду
Черкаської області
Під час подій Революції Гідності
у Черкасах було затримано та
ув’язнено понад 60 майданівців.
Відповідно до свідчень суддів
Сергія Бондаренка та Людмили
Синецької керівництво апеляційного суду
Черкаської області тиснуло на суддів, щоб вони
виносили рішення про взяття активістів під варту.
Володимир Бабенко відомий тим, що вимагав від
суддів винесення незаконних рішень, за безцінь
відчужив майно суду і прокуратура має підстави
вважати, що саме він давав вказівки суддям Майдану.
Що з ним зараз? На даний момент є подання Вищої
кваліфікаційної комісії суддів про звільнення В.
Бабенка, але Вища рада правосуддя вже півтора роки
не розглядає це подання. Є дані, що Бабенка В. М.
покриває особисто Генпрокурор Юрій Луценко.

Бугіль Володимир
В’ячеславович
Cуддя Шевченківського суду
м. Києва
06 грудня 2013 року суддя
Бугіль В. В. постановив ухвалу
про взяття під варту строком
60 днів А. Дзинзю. Окрім того,
начебто за замах на Бугіля було
заарештовано адвоката В. Смалія.
Тимчасова спеціальна комісія рекомендувала
звільнити В.Бугіля за порушення присяги. Однак
Вища рада юстиції відмовилась накладати на суддю
будь-яке стягнення. Доповідачем у його справі
був Павло Гречківський. А у 2018 році В. Бугіль
був суддею у справі по обвинуваченню Павла
Гречківського у шахрайстві на суму 500 тис. дол.
США, яка закінчилась виправдальним вироком.
Що з ним зараз? Бугіль продовжу здійснювати
правосуддя і навіть був суддею у справі іншої судді
Майдану – Оксани Царевич.

Шевченко Тетяна
Миколаївна
Суддя Голосіївського суду
м. Києва
Ухвалою судді Шевченко Т. М.
від 23 січня 2014 року у справі
№ 752/1305/14-к застосовано
до
затриманого
учасника
Революції
Гідності
Музиченка
Володимира запобіжній захід у вигляді
тримання під вартою на 60 діб. За це суддя мала
би бути звільнена, але Вища рада правосуддя
пропустила строки і справа щодо судді була закрита.
Окрім того суддя позбавила прав керування 3-ох
власників автомобілів, які засвітились на поїздці до
Межигір’я 29.12.13.
Що з нею зараз? Шевченко є наближеною до екс
голови Голосіївського суду Олени Первушиної і
завдяки її довідці уникла люстрації. Зараз вона
проходить оцінювання у Вищій кваліфікаційній
комісії та продовжує здійснювати правосуддя.

ТОП 10 звільнених
Санін Богдан
Володимирович

Царевич Оксана
Ігорівна

Суддя Окружного
адміністративного суду м.
Києва. Є суддею з 2010 р.

Суддя Печерського
районного суду м. Києва.
Є суддею з 2010 р.

Голова суду у часи Майдану –
Павло В’ячеславович Вовк

Голова суду у часи Майдану –
Інна Михайлівна Отрош

Саме рішенням Богдана Саніна
був заборонений київський Майдан. Постановою
від 30.11.13 у справі № 826/19020/13-а, яку було
винесено о 23:55, заборонено будь-які мирні
зібрання з 01.12.2013 р. по 07.12.2013 р. на Майдані
Незалежності, Хрещатику та інших центральних
вулицях Києва. Це рішення зробило усіх учасників
Майдану порушниками та дозволило «Беркуту»
розганяти, застосовувати силу і затримувати.

Суддя Оксана Царевич розглядала
справи щодо учасників масової поїздки до Межигір’я
29.12.2013 року. Вона позбавила 9-ох осіб прав
керування на 6 місяців за те, що вони начебто не
зупинились на вимогу інспекторів ДАІ. Насправді
жодних порушень вони не допускали, а документи
ДАІ щодо цих осіб були сфальсифіковані.

Цікаво, що тесть судді Саніна, який у 2013 році
був головою держадміністрації Севастополя,
Володимир Яцуба, відправляв повніі потяги тітушок
на Антимайдан.
Після завершення Революції Гідності ця справа
згоріла. Її вдалось відновити. Вища рада правосуддя
встановила порушення у діях Саніна, але відмовилась
його звільняти.
Що з ним зараз?
У квітні 2018 року Вища
кваліфікаційна
комісія
суддів
у
рамках
кваліфікаційного оцінювання визнала його таким, що
не відповідає обійманій посаді. Однак досі Богдан
Санін не звільнений і залишається суддею-спікером
Окружного адміністративного суду м.Києва. Також
він оскаржує рішення ВККС про своє звільнення і
має шанси на перемогу, оскільки з самого рішення
не зрозуміло, за що його звільняють.

Прокуратурою
встановлено
факт
втручання
в авторозподіл справ, внаслідок чого справи
розподілялись лише на двох суддів Печерського
суду – Царевич та Кицюка.
Суддя є обвинуваченою за винесення завідомо
неправосудних рішень (ст. 375 ККУ) і їй загрожує від
5 до 8 років позбавлення волі. Справа розглядається
Шевченківським судом м.Києва з 2016 року.
Що з нею зараз? У вересні 2016 року Вища рада
правосуддя внесла подання про звільнення
Оксани Царевич за порушення присяги і 28.09.2016
Президент підписав Указ про її звільнення.
Царевич також підпадає під Закон України «Про
очищення влади» (люстрацію), що означає 10 років
заборони на будь-яку державну службу.

ТОП 10 звільнених
Чаус Микола
Олексійович
Суддя Дніпровського
районного суду м.Києва.
Є суддею з 2002 р.

Марцинкевич Віталій
Анатолійович
Суддя Дніпровського
районного суду м. Києва.
Є суддею з 2008 р.

Голова суду у часи Майдану –
Хіміч Володимир Михайлович

Голова суду у часи Майдану –
Хіміч Володимир Михайлович

Суддя Микола Чаус розглянув 2
справи, які стосувались поїздки до Межигір’я
29.12.2013. У двох випадках він позбавив власників
автомобілі прав керування, попри відсутність будьяких доказів їх вини. Один із них взагалі весь день
був дома і нікуди не виїжджав.

Суддя Віталій Марцинкевич виніс
понад 12 свавільних рішень щодо учасників Майдану
як про взяття під варту, так і про позбавлення прав
керування за поїздку до Межигір’я. Марцинкевич
також надавав дозволи на проведення обшуків
житла. В усіх випадках жодних доказів вчинення
протиправних дій не було, а самі затримання
відбувалися з грубими порушеннями.

Дисциплінарна секція Вищої ради юстиції у 2015
році рекомендувала звільнити М.Чауса за порушення
присяги. Але до нього потрапила резонансна справа
Г. Корбана і Вища рада юстиції під головуванням
Ігоря Бенедисюка відмовилась його звільняти.
Цей випадок створив прецедент, завдяки якому
покарання уникли десятки суддів Майдану.

Віталій Марцинкевич походить з суддівської родини.
Батько судді у часи Майдану був членом Вищої
кваліфікаційної комісії і підпадає під люстрацію.
Рідний брат є суддею Хмельницького міськрайонного
суду Хмельницької області.

Що з ним зараз? У серпні 2016 року детективи
НАБУ задокументували Миколу Чауса при отриманні
хабаря. Користуючись недоторканістю він залишив
країну і зараз знаходиться в Молдові.

У листопаді 2015 року Вища рада правосуддя
винесла подання про звільнення Марцинкевича,
а звільнений він був Постановою Верховної Ради
України від 29.09.16.

Суддю Чауса звільнили у листопаді 2017 року за
тривалу неявку на роботу.

Що з ним зараз? Суддя оскаржив рішення про своє
звільнення і навіть отримав вердикт на свою користь.
Але фінальне рішення таки залишило у силі його
звільнення. Віталій Марцинкевич також підпадає під
люстрацію і на нього має поширюватись 10-ти річна
заборона на роботу на державній службі.

ТОП 10 звільнених
Бець Олександр
Вадимович
Суддя Апеляційного суду
м. Києва. Є суддею з 1994 р.
Голова суду в часи
Майдану – Чернушенко
Антон Васильович
Олександр
Бець
має
великий
досвід роботи суддею і вважається компетентним.
Але в часи Майдану він разом з іншими суддями
Апеляційного суду м.Києва підтверджували рішення
про взяття під варту понад 20 учасників Майдану.
Бець також залишав у силі рішення про позбавлення
прав керування учасників поїздки до Межигіря
29.12.13 року.
Усі ці рішення виносились при відсутності належних
доказів вчинення будь-яких протиправних дій та
з грубими порушеннями закону. Зокрема, Бець
залишив у силі ухвали про взяття під варту двох осіб,
яких було затримано за перевезення автомобільних
покришок.
31 березня 2016 року Вища рада юстиції вирішила
внести подання про звільнення О. Беця та ще 5 суддів
Апеляційного суду м. Києва. Остаточно звільнений
Постановою ВРУ від 29.09.2016.
Олександр Бець оскаржив своє звільнення і наразі
отримав рішення про скасування рішення ВРЮ
про своє звільнення. Також є велика ймовірність
скасування рішення ВРУ про його звільнення через
процедурні порушення.
Що з ним зараз? У квітні 2016 року прокуратура
оголосила судді підозру у винесенні завідомо
неправосудного рішення (ст. 375 ККУ) щодо
учасників Майдану. Тепер йому загрожує від 5 до
8 років ув’язнення. Олександр Бець підпадає і під
люстрацію.

Білик Олександр
Володимирович
Суддя Голосіївського
районного суду м. Києва.
Є суддею з 2009 р.
Голова суду у часи Майдану –
Первушина Олена Сергіївна
У
часи Майдану він позбавив прав
керування 9 осіб за поїздку до Межигір’я Віктора
Януковича. Усі рішення базувались на документах,
які були сфальсифіковані та не містили доказів вини
водіїв.
Чинна Вища кваліфікаційна комісія суддів на чолі
з Сергієм Козьяковим дала Олександру Білику
рекомендацію про його призначення суддею
безстроково. Однак після широкого розголосу та
акції Автомайдану й інших організацій біля Вищої
ради правосуддя, остання відмовилась внести
подання про його призначення і він був звільнений.
Що з ним зараз? У квітні 2018 року вже екс-суддю
О. Білика було затримано детективами НАБУ як
посередника при отриманні хабаря іншим суддею
Голосіївського суду. Справу вже передано до суду.

ТОП 10 звільнених
Оробець (Бевзенко)
Юлія Павлівна
Суддя Оболонського
районного суду м. Києва.
Є суддею з 2012 р.
Голова суду у часи
Майдану – Дев’ятко Владислав
Володимирович
Суддя взяла під варту одного з учасників Майдану,
якого у ніч на 23 січня 2014 року затримано на пров.
Кріпосному у м. Києві. Тоді рота «Беркуту» разом
із тітушками заманила у спеціальну пастку понад
10 активістів, по-звірячому побила та потрощила
їхні автомобілі. Затримані були в жахливому стані
та з очевидними слідами побоїв, але судді на це не
зважали.
Юлія Оробець також позбавляла прав керування
за поїздку до Межигір’я. Відомо, що колишня
голова Оболонського суду Ірина Мамонтова дала
показання про те, що з Адміністрації Януковича
давали вказівки, які саме рішення потрібно виносити
щодо активістів. Ймовірно, свої незаконні рішення
вона виносила саме на виконання цих вказівок.
Під час розгляду її справи у Вищій раді правосуддя
були намагання закрити провадження, що б
призвело до уникнення будь-якого покарання.
Завдяки розголосу справу не закрили, і в червні 2017
року Вища рада правосуддя внесла подання про
звільнення судді.
Що з нею зараз?
Оробець оскаржила своє
звільнення, але рішенням Великої Палати Верховного
Суду 05 квітня 2018 року у справі № 800/523/17 у
задоволенні позову судді остаточно відмовлено.
До неї також мають застосовуватися правила
люстрації.

Лисенко Володимир
Васильович
Суддя КиєвоСвятошинського районного
суду Київської області.
Є суддею з 1990 р.
Голова суду у часи Майдану –
Лисенко Володимир Васильович
Володимир Лисенко розглянув 5 справ, які
стосувались поїздки до Межигір’я. У всіх випадках
він позбавляв власників автомобілів прав керування
транспортними засобами, попри відсутність будьяких доказів вини «порушників».
Інший суддя цього ж суду Лисенко Владислав
Вікторович виніс більше 10 рішень за такими
справами.
Прокуратура
пред’явила
йому
обвинувачення. При розгляді цієї справи один зі
свідків під присягою дав показання, що цей суддя,
Лисенко В. В., боявся виносити законні рішення
та ходив радитись з Головою суду щодо цього. Є
підстави вважати, що саме він, як Голова суду, давав
іншим суддям вказівки, які рішення по цих справах
потрібно виносити.
Що з ним зараз? 25 листопада 2015 року Вища рада
юстиції внесла подання про звільнення Володимира
Лисенка з посади. 29.09.2016 суддя був звільнений
відповідною Постановою ВРУ.
Суддя оскаржив рішення ВРП та ВРУ, але безуспішно.
Він також підпадає під Закон «Про люстрацію».

ТОП 10 звільнених
Калініченко Лариса
Степанівна

Гриньковська Наталія
Юріївна

Суддя Голосіївського
районного суду м. Києва.
Є суддею з 2010 р.

Суддя Шевченківського
районного суду м. Києва.
Є суддею з 2010 р.

Голова суду у часи Майдану –
Первушина Олена Сергіївна

Голова суду у часи Майдану –
Мєлєшак Олена Вікторівна

Лариса Калініченко відправила за
ґрати 4 учасників Майдану. Ще 4 позбавила прав
керування за поїздку до Межигір’я. Усі документи
щодо них були сфальсифіковані, доказів вини не
було, а були численні докази відсутності самої події
правопорушення.
17 грудня 2015 року Вища рада юстиції внесла
подання про звільнення судді Калініченко з посади.
24.02.2016 Президент видав Указ про її звільнення.
Однак голова Голосіївського суду Олена Первушина
понад рік не видавала наказу про її звільнення. На
наше переконання, це було зроблено для того,
щоб суддя Калініченко могла брати участь у зборах
суддів та допомогла О. Первушиній зберегти статус
Голови суду.
Що з нею зараз? Суддя оскаржила своє звільнення,
але Верховний Суд ухвалив остаточне рішення не
на її користь. Калініченко також підпадає під Закон
«Про очищення влади».

Наталія Гриньковська відзначилась
взяттям під варту дніпропетровського журналіста
Валерія Гарагуца. Він був жорстко побитий
«Беркутом» 01.12.2013, але сам звинувачений у
масових заворушеннях і Гриньковська відправила
його на 2 місяці за ґрати. Також вона забрала права
мінімум у 6 осіб за поїздку до Межигір’я. На момент
винесення цих рішень вже було широко відомо про
масові фальсифікації документів ДАІ, але суддя
свідомо відкинула ці дані.
Суддя Шевченківського суду Ірина Макаренко
публічно повідомила та дала показання про те,
що колишня голова цього суду – Олена Мєлєшак
повідомляла суддям, які рішення треба виносити
щодо активістів Майдану. Очевидно, Гриньковська
піддалась впливу.
Що з нею зараз? 17.03.16 Вища рада юстиції внесла
подання Президенту про звільнення судді з посади.
25 вересня 2016 року Президент вині відповідний
Указ. Гриньковська оскаржила своє звільнення і
Вищий адміністративний суд навіть виніс рішення на
її користь. Але це рішення було скасоване і справа
перебуває у Верховному Суді.

ТОП 10 суддів, які карали автомайданівців за поїздку
до Межигір’я і продовжують працювати
Мєлєшак Олена
Вікторівна
Суддя Шевченківського суду
м. Києва. Є суддею з 2002 р.
Голова суду у часи
Майдану – Мєлєшак Олена
Вікторівна
Суддя
Олена Мєлєшак винесла Постанову
про позбавлення прав керування учасника поїздки
до Межигір’я. Його звинувачено в неіснуючому
порушенні у той час, коли він взагалі знаходився
вдома і у місці, де він взагалі не був.
Існують докази, що саме Олена Мєлєшак, як Голова
суду, давала вказівки суддям Шевченківського суду
про винесення рішень саме про позбавлення прав
керування усіх причетних до поїздки до Межигір’я.
Що з нею зараз? Вища рада правосуддя визнала
наявність у діях Мєлєшак порушень, але не звільнила
її. Залишили поза увагою і факти тиску нею, будучи
Головою суду, на інших суддів.
Наразі Олена Мєлєшак продовжує здійснювати
судочинство та веде деякі справи Майдану.

Гриненко Олександр
Іванович
Суддя Апеляційного суду
Київської області.
Є суддею з 1995 р.
Голова суду у часи Майдану –
Гриненко Олександр Іванович
Олександр
Гриненко
як
суддя
Апеляційного
суду
переглядав
Постанову
Броварського міськрайонного суду Київської
області у справі № 361/84/14-п про позбавлення
особи прав керування за начебто незупинку на
вимогу інспектора ДАІ під час акції біля Межигір’я
29.12.2013. Власник автомобіля взагалі не їздила
на акцію і була у цей час у Черкасах, автомобіль же
був у користуванні іншої особи. Попри очевидну
незаконність Постанови, Гриненко залишив її в силі.
Колишній заступник голови Апеляційного суду
Олександр Шевченко на камеру повідомив
представникам Автомайдану, що Гриненко є
ставлеником Андрія Портова та чинив тиск на суддів
з метою прийняття рішень про покарання учасників
Майдану.
Син судді є працівником прокуратури і в часи
Майдану брав участь у справах проти майданівців.
Дружина Гриненка є суддею нового Верховного
Суду – Лященко Наталія Павлівна.
Що з ним зараз? Вища рада правосуддя відмовилась
звільняти Олександра Гриненка. Він також успішно
пройшов оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії
суддів, хоча мав би підпадати під люстрацію із
забороною на 10 років обіймати будь-яку посаду в
державних органах.

ТОП 10 суддів, які карали автомайданівців за поїздку
до Межигір’я і продовжують працювати
Пономаренко Наталія
Василівна
Суддя Шевченківського суду
м. Києва. Є суддею з 2010 р.
Голова суду у часи Майдану
– Мєлєшак Олена Вікторівна
Суддя
Пономаренко
винесла
рішення
про
позбавлення
прав
керування щодо 5-ти власників автомобілів, які
за документами ДАІ були причетні до поїздки до
Межигір’я Януковича. Усі рішення базуються на
сфальсифікованих документах. Чотирьох водіїв
звільнено від відповідальності на підставі Закону
України «Про недопущення переслідування та
покарання осіб з приводу подій, які мали місце під
час проведення мирних зібрань …»
Суддя повністю уникнула покарання. Жодного з цих
рішень немає у реєстрі судових рішень. Це дозволило
судді уберегтися від люстрації. Приховала вона факт
винесення цих рішень і у Декларації доброчесності.
Що з нею зараз? На співбесіді судді у Вищій
кваліфікаційній комісії 29.10.2018 було зачитане
звернення Родин Героїв Небесної Сотні про
необхідність очищення судів від суддів Майдану.
Після цього члени комісії не поставили жодного
питання по справах Майдану і визнали суддю такою,
що відповідає посаді.

Ластовка Неля
Дмитрівна
Голова Дніпровського суду
м. Києва. Є суддею з 1998 р.
Голова суду у часи
Майдану – Хіміч Володимир
Михайлович
Неля
Дмитрівна розглянула три справи,
пов’язані з поїздкою до Межигір’я. В усіх випадках
вона позбавила власників автомобілів прав
керування на 4 місяці, попри відсутність будьяких доказів їхньої вини. Цікаво, що відповідно до
матеріалів справи на одного з водіїв зупиняли його
у центрі Києва, а покарали за начебто незупинку на
виїзді з Києва. Але такі грубі порушення не зупинили
суддю і вона покарала усіх.
27 березня 2017 року Третя дисциплінарна палата
Вищої ради правосуддя вирішила внести подання
про її звільнення. Вона подала скаргу, яку розглядав
голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк.
Майже рік він тягнув з призначенням її скарги до
розгляду, а коли розглянули, то скасували рішення
про її звільнення.
Ластовка підлягає люстрації, але уникла її завдяки
довідці, яку сама ж і видала.
Що з нею зараз? У липні 2018 року Вища
кваліфікаційна комісія визнала Нелю Ластовку
такою, що не відповідає посаді. Однак досі вона не
звільнена та оскаржує це рішення в суді. Враховуючи
те, що ВККС ніяк не обґрунтовує свої рішення, то
вона має шанс скасувати його та знову уникнути
будь-якого покарання.

ТОП 10 суддів, які карали автомайданівців за поїздку
до Межигір’я і продовжують працювати
Тітов Максим
Юрійович
Суддя Оболонського суду
м. Києва. Є суддею з 2007 р.
Голова суду у часи
Майдану – Дев’ятко
Владислав Володимирович
Суддя
Максим Тітов у часи Майдану розглянув
2 справи щодо учасників поїздки до Межигір’я
та, попри відсутність доказів їх вини, наклав на
власників авто штрафи. Враховуючи дані про
вказівки з Адміністрації Януковича про покарання
усіх учасників цієї акції, він явно усвідомлював, що
карає невинних, але таки зробив це. До речі, вказані
Постанови досі відсутні в Реєстрі судових рішень.
Батько Тітова – Юрій Тітов у часи Майдану був
суддею Верховного Суду України і його пов’язують
із Сергієм Ківаловим. Наразі він є членом Вищої
кваліфікаційної комісії суддів, а Максим Тітов бере
участь у конкурсі до Верховного Суду, переможців
якого визначає саме ВККС.
Що з ним зараз? Громадська рада доброчесності
затвердила негативний висновок щодо Максима
Тітова, як кандидата до Верховного суду, але Колегія
ВККС відкинула його.

Лисенко Владислав
Вікторович
Суддя Києво-Святошинського
суду Київської області.
Є суддею з 2005 р.
Голова суду у часи Майдану –
Лисенко Володимир
Васильович
Владислав Лисенко у часи Майдану розглядав
понад 10 справ, які пов’язані з поїздкою до Межигір’я
Януковича. В усіх випадках від позбавляв їх прав
керування на максимальні строки. При розгляді
справи 369/341/14-п суддя після засідання покликав
адвоката водія і прямо повідомив, що не може не
покарати водія, бо «йому завтра підкинуть гроші та
посадять». Тобто суддя усвідомлював, що людина
є невинною, але боявся наслідків винесення
законного рішення. Після цього він пішов радитись з
Головою суду щодо цієї справи.
Прокуратура провела розслідування цього факту
і пред’явила йому обвинувачення у винесенні
завідомо неправосудного рішення (ст. 375 ККУ).
Однак Святошинський суд відкинув показання
свідка та повністю виправдав Владислава Лисенка.
Що з ним зараз? Вища рада юстиції лише 21 червня
2017 року розглянула скаргу на нього і закрила
справу у зв’язку із закінченням строку притягнення
до відповідальності.
Таким чином, суддя уник кримінальної та
дисциплінарної відповідальності. Він також підлягає
люстрації, але продовжує працювати.

ТОП 10 суддів, які карали автомайданівців за поїздку
до Межигір’я і продовжують працювати
Циктіч Віталій
Михайлович
Суддя Шевченківського суду
м. Києва. Є суддею з 2008 р.
Голова суду у часи Майдану –
Мєлєшак Олена Вікторівна
Віталій Циктіч у часи Майдану
позбавив двох водіїв прав керування
за поїздку до Межигір’я 29.12.13. Окрім того, він
задовольнив клопотання слідчого про проведення
обшуку житла та автомобіля майданівця.
При заповненні Декларації доброчесності суддя
вказав, що не виносив рішень проти учасників
Майдану, а також що не підлягає люстрації. Хоча це
неправда і саме у зв’язку з цими рішеннями Циктіч
мав би бути люстрованим.
Що з ним зараз? 21 червня 2017 року Третя
дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя
відмовилась відкрити провадження щодо Віталія
Циктіча. А 26 вересня 2018 року ця ж палата
відмовилась карати суддю за брехню у Декларації
доброчесності.
Суддя Циктіч входив у колегію суддів, яка розглядала
кримінальну справу по обвинуваченню члена Вищої
ради правосуддя Павла Гречківського у хабарі в
розмірі 500 000 доларів. Суд повністю виправдав
Гречківського. Цікаво, що цей член ВРП входив
саме в ту Дисциплінарну палату, яка відмовилась
покарати Циктіча за справи Майдану.

Скарлат Олена
Іванівна
Вишгородський суд Київської
області. Є суддею з 2010 р.
Виконував обов’язки Голови
суду в часи Майдану –
Підкурганний Володимир
Володимирович
Олена Скарлат розглянула 5 справ, які стосувались
поїздки до Межигір’я. У кожному випадку вона
позбавила водіїв прав керування, попри відсутність
доказів їх вини та очевидній фальсифікації документів.
Надалі ці особи були звільнені від відповідальності на
підставі Закону «Про недопущення переслідування
та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під
час проведення мирних зібрань …».
Вища рада правосуддя затягнула з розглядом
скарги на суддю Скарлат і лише 27 червня 2017 року
ухвалила рішення, що порушення у діях судді є, але її
не можна притягнути до відповідальності у зв’язку із
закінченням строку.
Що з нею зараз? Прокуратура провела розслідування
щодо рішень судді Скарлат, встановила у її діях склад
злочину та склала щодо неї обвинувальний акт про
винесення 5-ти завідомо неправосудих рішень
(ст. 375 ККУ). Справу передано до Оболонського
суду м. Києва і розглядається ним з 2016 року (№
756/5873/16-к).

ТОП 10 суддів, які карали автомайданівців за поїздку
до Межигір’я і продовжують працювати
Шевченко Тетяна
Миколаївна
Суддя Голосіївського суду
м. Києва. Є суддею з 2009 р.
Голова суду у часи
Майдану – Первушина Олена
Сергіївна
Суддя
Тетяна
Шевченко
розглядала
як
адміністративні, так і кримінальні справи щодо
майданівців. Вона позбавила прав керування трьох
власників автомобілів, які засвітились на поїздці
до Межигір’я. Також давала згоду на ув’язнення
затриманих майданівців і відправляла їх під домашній
арешт.
Суддя
Шевченко
користується
підтримкою
колишньої Голови Голосіївського суду Олени
Первушиної і завдяки довідці останньої уникла
люстрації. У довідці за підписом Первушиної вказано,
що суддя Тетяна Шевченко не виносила рішень
щодо учасників Майдану, що не відповідає дійсності.
Таку ж неправду суддя вказала у своїй Декларації
доброчесності.
Що з нею зараз? Вища рада правосуддя затягнула
з розглядом скарги на суддю Шевченко і рішенням
від 15 березня 2017 року відмовилась притягнути її
до відповідальності у зв’язку із закінченням строку.

Дубас Віктор
Анатолійович
Суддя Дарницького суду
м. Києва. Є суддею з 2010 р.
Голова суду у часи Майдану –
Пойда Сергій Миколайович
Віктор
Дубас
забрав
права
керування транспортними засобами у
6-ти власників автомобілів, щодо яких працівники
ДАІ сфальсифікували рапорти про порушення під
час поїздки до Межигір’я. Окрім того, він розглядав
кримінальні справи і відправив за ґрати активістів,
яких «Беркут» заманив у пастку та по-звірячому
побив у ніч на 23 січня 2014 року на вул. Щорса у м.
Києві. В активіста була зламана рука та струс мозку,
а його автомобіль було повністю розтрощено. Але
суддя Дубас вважав обґрунтованою підозру, що
саме активіст побив роту «беркутівців».
Що з ним зараз? У січні 2017 року Вища кваліфікаційна
комісія суддів внесла подання про його звільнення.
Але воно досі не розглянуте і Дубас залишається
на своїй посаді. Він також оскаржив рішення ВККС.
Верховний Суд ще у квітні 2018 року відмовив у
задоволенні його скарги. Він подав апеляцію, яка
вже майже рік знаходиться на розгляді у Великій
Палаті Верховного Суду. Ймовірно, що доповідачем
у цій справі є суддя Майдану – О. Золотніков.

Хто винен?
• Президент України

Реальне очищення судової системи та покарання суддів Майдану було базовою обіцянкою, яку
давав Президент. Він був ініціатором усіх законопроектів щодо судової реформи та несе персональну
відповідальність за її наслідки. Президент зберіг вплив на ключові органи, які здійснюють судову
реформу. У публічній комунікації він ніколи не вказував на проблеми з очищенням судової влади у
ході реалізації судової реформи. Звернення Родин Небесної Сотні, Громадської ради доброчесності
та інших організацій залишились без реакції. Тому такий результат реформи, в першу чергу, є
наслідком роботи Президента.

• Вища рада правосуддя

Безпосередньо відповідальною за перевірку та звільнення суддів Майдану є Вища рада правосуддя,
яку очолює Ігор Михайлович Бенедисюк. Саме Рада відмовилась карати абсолютну більшість суддів
Майдану. Значна частина суддів уникла відповідальності через пропуск нею відповідних строків.
Вища рада правосуддя не просто не забезпечила очищення судів, але й свідомо і показово
зберегла на посадах окремих суддів, які піддаються впливу та продемонстрували свою лояльність
владі (Владислав Дев’ятко, Микола Чаус та інші.).
Рада відмовилась досліджувати факти вказівок суддям з Адміністрації Януковича у часи Майдану
та не вжила жодних заходів для протидії такому тиску у майбутньому. Фактично Вища рада правосуддя
зберегла можливість такого впливу для діючої влади та дала чіткий сигнал, що буде закривати очі на
такі факти.

• Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Вища кваліфікаційна комісія суддів на чолі з Козьяковим Сергієм Юрійовичем отримала право
відсіювати суддів Майдану в ході кваліфікаційного оцінювання, яке проходять усі діючі судді. Таке
право є незалежно від строків давності і дискреція Комісії є досить значною. Родини Героїв Небесної
Сотні неодноразово звертались до Комісії з вимогами не допустити збереження суддів Майдану на
своїх посадах. Однак абсолютна більшість суддів Майдану успішно проходять оцінювання, а факти
їх недоброчесності відкидаються навіть при наявності негативних висновків Громадської ради
доброчесності.

• Голови судів

При здійсненні люстраційної перевірки ключову роль відігравали голови судів. Саме завдяки їх
довідкам усім суддям вдалось уникнути люстрації. При цьому часто самі голови судів підлягають
люстрації та причетні до масового винесення неправосудних рішень щодо учасників Майдану.

• Генеральна прокуратура

При здійсненні кримінальних розслідувань щодо суддів ключовою є роль Генерального прокурора
та його заступників, оскільки саме вони можуть підписувати підозри суддям. За твердженнями
керівника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка керівництво Генпрокуратури
здійснювало системну протидію таким розслідуванням і відверто покривало окремих суддів
(Володимир Бабенко, Марія Приндюк, Владислав Девятко та ін.).

Що робити?
• Змінити правила формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Комісія повинна не менш
як на половину складатись з представників громадськості та (чи) міжнародних експертів.
Порівняння конкурсів до Верховного та Антикорупційного судів доводить, що лише повноцінна,
а не дорадча, роль громадськості та міжнародних експертів може вплинути на результати
очищення судової системи;
• Перезапустити процес люстраційної перевірки суддів.
• Провести повторне кваліфікаційне оцінювання суддів, щодо яких є негативні висновки
Громадської ради доброчесності або які оминули повноцінну перевірку представниками
громадськості;
•

Притягнути до відповідальності керівників органів, які неефективно впроваджували судову та
винні за її провал.

Список суддів:
1

Дрига Андрій Миколайович
Апеляційний суд Київської області

2

Димарецький Віктор Михайлович
Апеляційний суд Київської області

3

Журба Сергій Олександрович
Апеляційний суд Київської області

4

Слива Юрій Михайлович
Апеляційний суд Київської області

5

Рудніченко Оксана Миколаївна
Апеляційний суд Київської області

6

Габрієль Віктор Олександрович
Апеляційний суд Київської області

7

Гриненко Олександр Іванович
Апеляційний суд Київської області

8

Ященко Ірина Юріївна
Апеляційний суд Київської області

9

Бець Олександр Вадимович
Апеляційний суд м. Києва

10

Бартащук Людмила Вікторівна
Апеляційний суд м. Києва

11

Єфімова Ольга Іванівна
Апеляційний суд м. Києва

12

Коваль Світлана Миколаївна
Апеляційний суд м. Києва

13

Приндюк Марія Василівна
Апеляційний суд м. Києва

14

Василенко Ярослав Миколайович
Київський апеляційний адміністративний суд
(Шостий апеляційний адміністративний суд)

15

Кузьменко Володимир Володимирович
Київський апеляційний адміністративний суд
(Шостий апеляційний адміністративний суд)

16

Шурко Олег Іванович
Київський апеляційний адміністративний суд
(Шостий апеляційний адміністративний суд)

Список суддів:
17

Червоненко Валерій Якович
Апеляційний суд Херсонської області

18

Журавель Валерій Олександрович
Київський окружний адміністративний суд

19

Харченко Світлана Василівна
Київський окружний адміністративний суд

20

Кузьменко (Савченко) Анна Ігорівна
Окружний адміністративний суд міста Києва

21

Балаклицький Андрій Іванович
Київський окружний адміністративний суд

22

Шевченко Анна Василівна
Київський окружний адміністративний суд

23

Щавінський Віталій Романович
Київський окружний адміністративний суд

24

Лапій Сергій Миколайович
Київський окружний адміністративний суд

25

Волков Андрій Станіславович
Київський окружний адміністративний суд

26

Файчак (Спиридонова) Віра Олександрівна
Київський окружний адміністративний суд

27

Брагіна Олександра Євгенівна
Київський окружний адміністративний суд

28

Василенко Галина Юріївна
Київський окружний адміністративний суд

29

Аблов Євгеній Валерійович
Окружний адміністратиний суд міста Києва

30

Кузьменко Валерій Анатолійович
Окружний адміністратиний суд міста Києва

31

Данилишин Віктор Михайлович
Окружний адміністратиний суд міста Києва

32

Соколова Олена Анатоліївна
Окружний адміністратиний суд міста Києва

33

Машарова Зінаїда Андріївна
Білоцерківський міськрайнний суд

Список суддів:
34

Сливка Володимир Васильович
Білоцерківський міськрайнний суд

35

Якутюк Володимир Станіславович
Богуславський районний суд Київської обл.

36

Тітов Микола Борисович
Богуславський районний суд Київської обл.

37

Левченко Анатолій Володимирович
Бориспільський районний суд Київської обл.

38

Вознюк Сергій Михайлович
Бориспільський районний суд Київської обл.

39

Мельник Олег Олександрович
Бориспільський районний суд Київської обл.

40

Криворучко Ігор Вікторович
Бориспільський міськрайонний суд Київської обл.

41

Денисенко Наталія Олександрівна
Згурівський районний суд Київської області

42

Теремецька Наталія Федорівна
Славутицький міський суд Київської області

43

Зеленькова Надія Григорівна
Борівський районний суд Харківської області

44

Федченко Володимир Миколайович
Борівський районний суд Харківської області

45

Прошутя Ірина Дмитрівна
Червонозаводський районний суд м. Харкова

46

Чудовський Денис Олегович
Червонозаводський районний суд м. Харкова

47

Васильєва Олена Олександрівна
Червонозаводський районний суд м. Харкова

48

Салайчук (Олізаренко)Світлана Миколаївна
Червонозаводський районний суд м. Харкова

49

Міндарьова Марина Юріївна
Червонозаводський районний суд м. Харкова

50

Купіна Марина Анатоліївна
Дзержинський районний суд міста Харкова

Список суддів:
51

Задорожна Алевтина Миколаївна
Московський районний суд міста Харкова

52

Зінченко Андрій Вікторович
Харківський окружний адміністративний суд

53

Зоркіна Юлія Володимирівна
Харківський окружний адміністративний суд

54

Архіпова Світлана Вікторівна
Харківський окружний адміністративний суд

55

Панченко Ольга Володимирівна
Харківський окружний адміністративний суд

56

Ізовітова-Вакім Олена Василівна
Харківський окружний адміністративний суд

57

Полях Наталія Анатоліївна
Харківський окружний адміністративний суд

58

Котеньов Олексій Геннадійович
Харківський окружний адміністративний суд

59

Бездітко Денис Володимирович
Харківський окружний адміністративний суд

60

Лук’яненко Марина Олексіївна
Харківський окружний адміністративний суд

61

Рабець Микола Дмитрович
Броварський міськрайонний суд Київської обл.

62

Кічинська Олена Федорівна
Броварський міськрайонний суд Київської обл.

63

Батюк Василь Вікторович
Броварський міськрайонний суд Київської обл.

64

Лопатинська Світлана Петрівна
Броварський міськрайонний суд Київської обл.

65

Степаненко Віктор Вікторович
Васильківський районний суд Київської обл.

66

Войнаренко Людмила Федорівна
Вишгородський районний суд Київської обл.

67

Скарлат Олена Іванівна
Вишгородський районний суд Київської обл.

Список суддів:
68

Рудюк Олексій Дмитрович
Вишгородський районний суд Київської обл.

69

Купрієнко Сергій Ісакович
Вишгородський районний суд Київської обл.

70

Підкурганний Володимир Володимирович
Вишгородський районний суд Київської обл.

71

Клапоущак Сергій Юрійович
Вінницький міський суд Вінницької області

72

Михайленко Андрій Васильович
Вінницький міський суд Вінницької області

73

Вишар Ігор Юрійович
Вінницький міський суд Вінницької області

74

Олійник Олександр Миколайович
Вінницький міський суд Вінницької області

75

Чезганова Алла Михайлівна
Вінницький міський суд Вінницької області

76

Чернюк Ігор Володимирович
Вінницький міський суд Вінницької області

77

Антонюк Василь Васильович
Вінницький міський суд Вінницької області

78

Ковбаса Юрій Петрович
Вінницький міський суд Вінницької області

79

Сапальова Тетяна Валентинівна
Вінницький апеляційний адміністративний суд

80

Боровицький Олександр Андрійович
Вінницький апеляційний адміністративний суд

81

Полотнянко Юрій Петрович
Вінницький апеляційний адміністративний суд

82

Шевченко Тетяна Миколаївна
Голосіївський районний суд м. Києва

83

Калініченко Лариса Степанівна
Голосіївський районний суд м. Києва

84

Фролов Максим Олександрович
Голосіївський районний суд м. Києва

Список суддів:
85

Білик Олександр Володимирович
Голосіївський районний суд м. Києва

86

Валігура Дмитро Миколайович
Голосіївський районний суд м. Києва

87

Антонова Наталія Володимирівна
Голосіївський районний суд м. Києва

88

Чередніченко Наталія Петрівна
Голосіївський районний суд м. Києва

89

Мирошниченко Оксана Володимирівна
Голосіївський районний суд м. Києва

90

Гут Юрій Олексійович
Голованівський районний суд Кіровоградської обл.

91

Льон Світлана Михайлівна
Ленінський районний суд міста Кіровограда

92

Бондарчук Руслан Анатолійович
Апеляційний суд Кіровоградської області

93

Безсмолий Євгеній Борисович
Ленінський районний суд міста Кіровограда

94

Завгородній Євген Віталійович
Кіровський районний суд міста Кіровограда

95

Сагун Андрій Васильович
Кіровоградський окружний адміністративний суд

96

Кравчук Ольга Володимирівна
Кіровоградський окружний адміністративний суд

97

Притула Костянтин Миколайович
Кіровоградський окружний адміністративний суд

98

Татаурова Ірина Миколаївна
Деснянський районний суд м. Києва

99

Шевчук Олексій Петрович
Деснянський районний суд м. Києва

100 Дігтяр Ірина Романівна
Деснянський районний суд м. Києва
101 Журавська Олена Василівна
Деснянський районний суд м. Києва

Список суддів:
102 Овсієнко Олена Григорівна
Деснянський районний суд м. Києва
103 Колегаєва Світлана Вікторівна
Деснянський районний суд м. Києва
104 Котович Олександр Леонардович
Деснянський районний суд м. Києва
105 Тарасенко Наталія Володимирівна
Деснянський районний суд м. Києва
106 Панасюк Олексій Георгійович
Деснянський районний суд м. Києва
107 Лісовська Олена Володимирівна
Деснянський районний суд м. Києва
108 Бабайлова Лариса Михайлівна
Деснянський районний суд м. Києва
109 Дубас Віктор Анатолійович
Дарницький районний суд м. Києва
110 Набудович Ірина Олександрівна
Дарницький районний суд м. Києва
111

Цимбал Ірина Костянтинівна
Дарницький районний суд м. Києва

112 Пойда Сергій Миколайович
Дарницький районний суд м. Києва
113 Каліушко Федір Анатолійович
Дарницький районний суд м. Києва
114 Заруба Петро Іванович
Дарницький районний суд м. Києва
115 Кириченко Наталія Олексіївна
Дарницький районний суд м. Києва
116 Трусова Тамара Олександрівна
Дарницький районний суд м. Києва
117 Шклянка Марія Петрівна
Дарницький районний суд м. Києва
118 Хіміч В.М.
Дніпровський районний суд м. Києва

Список суддів:
119 Катющенко Віта Петрівна
Дніпровський районний суд м. Києва
120 Чаус Микола Олексійович
Дніпровський районний суд м. Києва
121 Ластовка Неля Дмитрівна
Дніпровський районний суд м. Києва
122 Марфіна Наталя В’ячеславівна
Дніпровський районний суд м. Києва
123 Вернидубов Ярослав Іванович
Дніпровський районний суд м. Києва
124 Іваніна Юлія Вікторівна
Дніпровський районний суд м. Києва
125 Марцинкевич Віталій Анатолійович
Дніпровський районний суд м. Києва
126 Федюк Олександр Олександрович
Дніпровський районний суд м. Києва
127 Макарчук (Гудим) Владислава Володимирівна
Дніпровський районний суд м. Києва
128 Марченко Мирослава В’ячеславівна
Дніпровський районний суд м. Києва
129 Дзюба Олександр Анатолійович
Дніпровський районний суд м. Києва
130 Яровенко Наталія Олегівна
Дніпровський районний суд м. Києва
131 Рибаєв Олег Аркадійович
Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу
132 Прихожанов Олександр Володимирович
Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу
133 Бутенко Майя Володимирівна
Центрально-Міський р/с м. Кривого Рогу
134 Бевз Олег Юрійович
Бобринецький районний суд Кіровоградської обл.
135 Оладько Світлана Іванівна
Ірпінський міський суд Київської області

Список суддів:
136 Шумко Володимир Анатолійович
Ірпінський міський суд Київської області
137 Чернов Дмитро Євгенович
Ірпінський міський суд Київської області
138 Мікулін Андрій Вікторович
Ірпінський міський суд Київської області
139 Пархоменко Оксана Владиславівна
Ірпінський міський суд Київської області
140 Козіна Світлана Миколаївна
Ржищевський міський суд Київської області
141 Кириченко Василь Іванович
Кагарлицький районний суд Київської області
142 Кравчук Вадим Миколайович
Шполянський районний суд Черкаської обл.
143 Лисенко Владислав Вікторович
Києво-Святошинський районний суд Київської обл.
144 Лисенко Володимир Васильович
Києво-Святошинський районний суд Київської обл.
145 Нев’ядомський Денис Володимирович
Київський районний суд м. Харкова
146 Цвірюк Денис Васильович
Дзержинський районний суд м. Харкова
147 Таранкова Ірина Михайлівна
Комсомольський міський суд Полтавської обл.
148 Ясиновський Іван Григорович
Полтавський окружний адміністративний суд
149 Серга Світлана Михайлівна
Полтавський окружний адміністративний суд
150 Гіглава Ольга Василівна
Полтавський окружний адміністративний суд
151 Шумейко Олена Ігорівна
Оболонський районний суд м.Києва
152 Літвінов Віталій Євгенович
Оболонський районний суд м.Києва

Список суддів:
153 Дев’ятко Владислав Володимирович
Оболонський районний суд м.Києва
154 Маринченко Марина Миколаївна
Оболонський районний суд м.Києва
155 Скрипник Оксана Григорівна
Оболонський районний суд м.Києва
156 Римар Євгеній Петрович
Оболонський районний суд м.Києва
157 Оробець (Бевзенко) Юлія Павлівна
Оболонський районний суд м.Києва
158 Яценко Наталія Олексіївна
Оболонський районний суд м.Києва
159 Ліщук Тарас Олегович
Оболонський районний суд м.Києва
160 Місечко Микола Миколайович
Оболонський районний суд м.Києва
161 Швачач Юлія Олександрівна
Оболонський районний суд м.Києва
162 Тітов Максим Юрійович
Оболонський районний суд м.Києва
163 Камбулов Дмитро Геннадійович
Оболонський районний суд м.Києва
164 Шевчук Андрій Васильович
Оболонський районний суд м.Києва
165 Короткова Ольга Сергіївна
Оболонський районний суд м.Києва
166 Великохацька Віра Вікторівна
Оболонський районний суд м.Києва
167 Васалатій Костянтин Анатолійович
Оболонський районний суд м.Києва
168 Прудник Олег Анатолійович
Оболонський районний суд м.Києва
169 Луценко Олександр Миколайович
Оболонський районний суд м.Києва

Список суддів:
170 Диба Олексій Васильович
Оболонський районний суд м.Києва
171 Мора Олег Миколайович
Обухівський районний суд Київської області
172 Степанова Оксана Сергіївна
Обухівський районний суд Київської області
173 Царевич Оксана Ігорівна
Печерський районний суд міста Києва
174 Кицюк Віктор Петрович
Печерський районний суд міста Києва
175 Горкава Вікторія Юріївна
Печерський районний суд міста Києва
176 Бортницька Віта Вікторівна
Печерський районний суд міста Києва
177 Швиденко Вікторія Анатоліївна
Подільський районний суд міста Києва
178 Захарчук Світлана Степанівна
Подільський районний суд міста Києва
179 Богінкевич Світлана Миколаївна
Подільський районний суд міста Києва
180 Шаховніна Марина Олегівна
Подільський районний суд м. Києва
181 Васильченко  Олег Васильович
Подільський районний суд м. Києва
182 Декаленко Валентина Степанівна
Подільський районний суд м. Києва
183 Зубець Юрій Григорович
Подільський районний суд м. Києва
184 Зарицька Юлія Леонтіївна
Подільський районний суд міста Києва
185 Неганова Наталія Володимирівна
Подільський районний суд міста Києва
186 Сингаївський Олександр Пилипович
Подільський районний суд міста Києва

Список суддів:
187 Супрун Галина Борисівна
Подільський районний суд міста Києва
188 Отвіновський Павло Леонідович
Подільський районний суд міста Києва
189 Павленко Олена Олександрівна
Подільський районний суд міста Києва
190 Литвин Олександр Васильович
Рокитнянський районний суд Київської обл.
191 Петренко Наталія Олексіївна
Святошинський районний суд міста Києва
192 Макаренко Володимир Вячеславович
Святошинський районний суд міста Києва
193 Лопатюк Надія Григорівна
Святошинський районний суд міста Києва
194 Борденюк Володимир Васильович
Святошинський районний суд міста Києва
195 Домарацька Алла Вікторівна
Святошинський районний суд міста Києва
196 Ключник Андрій Степанович
Святошинський районний суд міста Києва
197 Кохановська Зоя Станіславівна
Святошинський районний суд міста Києва
198 П’ятничук Інна Віталіївна
Святошинський районний суд міста Києва
199 Біда Михайло Антонович
Святошинський районний суд міста Києва
200 Кириленко Тетяна Валентинівна
Святошинський районний суд міста Києва
201 Чала Алла Петрівна
Святошинський районний суд міста Києва
202 Заєць Тарас Олександрович
Святошинський районний суд міста Києва
203 Лазаренко Владлена Володимирівна
Солом’янский районний суд м. Києва

Список суддів:
204 Криворот Оксана Олексіївна
Солом’янский районний суд м. Києва
205 Лозинська Марина Ігорівна
Солом’янский районний суд м. Києва
206 Педенко Ада Михайлівна
Солом’янский районний суд м. Києва
207 Макуха Андрій Анатолійович
Солом’янский районний суд м. Києва
208 Калініченко Олена Борисівна
Солом’янский районний суд м. Києва
209 Кізюн Людмила Іванівна
Солом’янский районний суд м. Києва
210 Зінченко Сергій Володимирович
Солом’янский районний суд м. Києва
211 Демидовська Алла Ігорівна
Солом’янский районний суд м. Києва
212 Кушнір Світлана Іванівна
Солом’янский районний суд м. Києва
213 Зелінська Марія Борисівна
Солом’янский районний суд м. Києва
214 Букіна Олена Миколаївна
Солом’янский районний суд м. Києва
215 Бурлака Олександр Васильович
Солом’янский районний суд м. Києва
216 Галич Юрій Михайлович
Ставищенський районний суд Київської обл.
217 Скороход Тетяна Нестерівна
Ставищенський районний суд Київської обл.
218 Котьо Ірина Василівна
Комсомольський р/с м. Херсона
219 Козятник Людмила Григорівна
Шевченківський районний суд м. Києва
220 Циктіч Віталій Михайлович
Шевченківський районний суд м. Києва

Список суддів:
221 Саадулаєв Анзор Ібрагімович
Шевченківський районний суд м. Києва
222 Маліновська Валентина Миколаївна
Шевченківський районний суд м. Києва
223 Радуцька Лариса Вікторівна
Шевченківський районний суд м. Києва
224 Пономаренко Наталія Василівна
Шевченківський районний суд м. Києва
225 Овсеп’ян Тетяна Володимирівна
Шевченківський районний суд м. Києва
226 Голуб Оксана Анатоліївна
Шевченківський районний суд м. Києва
227 Лінник Олег Петрович
Шевченківський районний суд м. Києва
228 Гриньковська Наталія Юріївна
Шевченківський районний суд м. Києва
229 Волокітіна Наталія Борисівна
Шевченківський районний суд м. Києва
230 Сіромашенко Наталя Володимирівна
Шевченківський районний суд м. Києва
231 Мальцев Дмитро Олександрович
Шевченківський районний суд м. Києва
232 Слободянюк Павло Леонідович
Шевченківський районний суд м. Києва
233 Антонюк Марина Станіславівна
Шевченківський районний суд м. Києва
234 Радчикова Олена Петрівна
Шевченківський районний суд м. Києва
235 Трубніков Андрій Володимирович
Шевченківський районний суд м. Києва
236 Бугіль Володимир Вячеславович
Шевченківський районний суд м. Києва
237 Голік Нінель Олегівна
Шевченківський районний суд м. Києва

Список суддів:
238 Мєлєшак Олена Вікторівна
Шевченківський районний суд м. Києва
239 Притула Наталія Григорівна
Шевченківський районний суд м. Києва
240 Гайдук Світлана Володимирівна
Шевченківський районний суд м. Києва
241 Трофімова Лариса Віталіївна
Черкаськаський окружний адміністративний суд
242 Чубар Тетяна Миколаївна
Черкаськаський окружний адміністративний суд
243 Коваленко Василь Іванович
Черкаськаський окружний адміністративний суд
244 Мишенко Володимир Володимирович
Черкаськаський окружний адміністративний суд
245 Бабич Анжеліка Миколаївна
Черкаськаський окружний адміністративний суд
246 Гарань Сергій Миколайович
Черкаськаський окружний адміністративний суд
247 Шкреба Раїса Дмитрівна
Апеляційний суд Черкаської області
248 Неділько Микола Іванович
Апеляційний суд Черкаської області
249 Суходольський Михайло Іванович
Апеляційний суд Черкаської області
250 Торопенко Микола Васильович
Апеляційний суд Черкаської області
251 Мозгова Ольга Анатоліївна
Золотоніський міськрай суд Черкаськ. обл.
252 Калашник Василь Павлович
Смілянський міськрайонний суд Черкаської обл.
253 Синецька Людмила Андріївна
Чорнобаївський районний суд Черкаської обл.
254 Цибра Неля Валентинівна
Чорнобаївський районний суд Черкаської обл.

Список суддів:
255 Чепурний Валерій Петрович
Соснівський р/с м. Черкаси
256 Орленко Володимир Васильович
Соснівський р/с м. Черкаси
257 Чечот Алла Антонівна
Соснівський р/с м. Черкаси
258 Дубенець Михайло Іванович
Канівський міськрайонний суд Черкаської обл.
259 Хорошун (Бурлака) Оксана Володимирівна
Канівський міськрайонний суд Черкаської обл.
260 Рищенко Андрій Юрійович
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
261 Барановський Роман Анатолійович
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
262 Турлакова Наталія Василівна
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
263 Литвиненко Ігор Юрійович
Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
264 Бібік Микола Миколайович
Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
265 Решетнік Микола Олександрович
Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
266 Левч Віра Іванівна
Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
267 Чулінін Дмитро Георгійович
Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
268 Татарчук Лариса Олексіївна
Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
269 Марущак Світлана Леонідівна
Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
270 Католікян Михайло Олександрович
Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
271 Мудрецький Роман Володимирович
Апеляційний суд Дніпропетровської області

Список суддів:
272 Риб’янець Сергій Анатолійович
Апеляційний суд Дніпропетровської області
273 Кононенко Олена Миколаївна
Апеляційний суд Дніпропетровської області
274 Сацький Роман Вікторович
Запорізький окружний адміністративний суд
275 Прудивус Олег Васильович
Запорізький окружний адміністративний суд
276 Мінаєва Катерина Володимирівна
Запорізький окружний адміністративний суд
277 Артоуз Олеся Олександрівна
Запорізький окружний адміністративний суд
278 Ярошенко Андрій Григорович
Комунарський районний суд м. Запоріжжя
279 Тучков Сергій Сергійович
Комунарський районний суд м. Запоріжжя
280 Воробйов Андрій Володимирович
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
281 Стеценко Олег Олександрович
Одеський окружний адміністративний суд
282 Єфіменко Костянтин Сергійович
Одеський окружний адміністративний суд
283 Домусчі Степан Дмитрович
Одеський апеляційний адміністративний суд
284 Кравець Олександр Олександрович
Одеський апеляційний адміністративний суд
285 Шеметенко Людмила Петрівна
Одеський апеляційний адміністративний суд
286 Алєксєєв Віктор Олексійович
Одеський апеляційний адміністративний суд
287 Милосердний Михайло Миколайович
Одеський апеляційний адміністративний суд
288 Ступакова Інна Гаврилівна
Одеський апеляційний адміністративний суд

Список суддів:
289 Федусик Андрій Григорович
Одеський апеляційний адміністративний суд
290 Кравченко Костянтин Володимирович
Одеський апеляційний адміністративний суд
291 Вербицька Ніна Володимирівна
Одеський апеляційний адміністративний суд
292 Колєсніченко Тетяна Євгенівна
Суворовський районний суд м. Херсона
293 Лабунський Володимир Миколайович
Приморський районий суд м. Одеси
294 Терзі Ігор Георгійович
Приморський районий суд м. Одеси
295 Гаєва Людмила Вадимівна
Приморський районий суд м. Одеси
296 Богдан Степан Іванович
Шевченківський районний суд м. Чернівців
297 Смотрицький Володимир Георгійович
Шевченківський районний суд м. Чернівців
298 Мамчин Петро Ігорович
Шевченківський районний суд м. Чернівців
299 Чепенюк Ольга Володимирівна
Тернопільський окружний адміністративний суд
300 Білоус Інна Олександрівна
Тернопільський окружний адміністративний суд
301 Мірінович Уляна Анатоліївна
Тернопільський окружний адміністративний суд
302 Холява Олег Ігорович
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської обл.
303 Чебанов Олександр Олегович
Донецький апеляційний адміністративний суд
304 Старосуд Микола Іванович
Донецький апеляційний адміністративний суд
(Харківський апеляційний адміністративний суд)
305 Яковенко Микола Миколайович
Донецький апеляційний адміністративний суд

Список суддів:
306 Ципко Олена Валентинівна
Луганський окружний адміністративний суд
307 Пляшкова Катерина Олександрівна
Луганський окружний адміністративний суд
308 Цицюра Ольга Олександрівна
Луганський окружний адміністративний суд
309 Крутько Олена Василівна
Львівський окружний адміністративний суд
310 Гулкевич Ірена Зіновіївна
Львівський окружний адміністративний суд
311 Кедик Марія Василівна
Львівський окружний адміністративний суд
312 Романченко Євген Юрійович
Житомирський окружний адміністративний суд
313 Дудар Оксана Михайлівна
Рівненський окружний адміністративний суд
314 Дірко Іван Іванович
Центральний районний суд м. Миколаєва
315 Малих Оксана Володимирівна
Миколаївський окружий адміністративний суд
316 Тарабан Євген Олексійович
Апеляційний суд Дніпропетровської області
317 Коваленко Ніна Василівна
Апеляційний суд Дніпропетровської області
318 Джерелейко Олена Євгенівна
Апеляційний суд Дніпропетровської області
319 Золотніков Олександр Сергійович
Одеський апеляційний адміністративний суд
320 Осіпов Юрій Володимирович
Одеський апеляційний адміністративний суд
321 Скрипченко Вадим Олександрович
Одеський апеляційний адміністративний суд
322 Танцюра Катерина Олексіївна
Одеський окружний адміністративний суд

Список суддів:
323 Кравець Дмитро Іванович
Шевченківський районний суд м. Києва
324 Юрков Едуард Олегович
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
325 Ковтуненко Віталій Володимирович
Луцький міськрайонний суд
326 Гладун Христина Анатоліївна
Печерський районний суд міста Києва
327 Лозинський Богдан Мар’янович
Франківський районний суд м.Львова
328 Українець Віталій Васильович
Солом’янський районний суд міста Києва
329 Заяць Олександр Володимирович
Чернігівський окружний адміністративний суд
330 Мельничук Володимир Петрович
Київський апеляційний адміністративний суд
331 Лічевецький Ігор Олександрович
Київський апеляційний адміністративний суд
332 Санін Богдан Володимирович
Окружний адміністративний суд м.Києва
333 Букіна Лілія Євгенівна
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
334 Ланкевич Андрій Зіновійович
Львівський окружний адміністративний суд
335 Карп’як Оксана Орестівна
Львівський окружний адміністративний суд
336 Гавдик Зіновій Володимирович
Львівський окружний адміністративний суд
337 Мартиць Оксана Іванівна
Тернопільськийокружний адміністративний суд

Список суддів:
- Підпадає під люстрацію
- Виносив рішення про покарання за поїздку до Межигір’я
- Виносив рішення про заборону мітингів
- Виносив рішення про взяття під варту
- Виносив рішення про покарання за непокору міліції
- Суддю звільнено
- Суддя пішов у відставку
- Пройшов кваліфікаційне оцінювання
- Було кримінальне провадження

Довідник підготовлено ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» у рамках проекту PROSUD за підтримки
Національного фонду сприяння демократії (NED)

