Довідка про кандидатів до Громадської ради доброчесності
Варишко Петро Васильович
Висунутий ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна” та ГО “Громадський люстраційний
комітет”.
Адвокат. В минулому член Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів
загальної юрисдикції, призначений Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної
політики (3.06.2014),
“Досвід роботи в ТСК, не реалізований в повній мірі потенціал щодо участі в процесах
очищення влади і належного кадрового відбору кандидатів в суддівський корпус,
адвокатський правозахисний досвід спонукали його долучитись до процесу реформування
судової системи.”
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу декларанта за рік: 185 841, 93 грн., членів сім’ї: 30 595,97
грн.
Легковий автомобіль АУДІ A-6 2008 року випуску.
У власності членів сім’ї перебуває земельна ділянка загальною площею 0,0709 м2 , будинок
загальною площею 329,3 м2. та легковий автомобіль Ніссан Кашкай 2011 року випуску.
Верланов Сергій Олексійович.
Висунутий ВГО “Асоціацією правників України”.
Головний юрист ТОВ «Юридична фірма Саєнко Харенко», Адвокат в АО «Саєнко
Харенко», Співголова Американської торгової палати в Україні.
Рекомендований у сфері оподаткування в України міжнародним рейтингом The Legal 500,
2016, а також згідно з дослідженням Ukrainian Law Firms 2016 видавництва "Юридична
практика".
У складі Громадської ради доброчесності вважає можливим ефективно реалізувати свій
досвід та професіоналізм на користь суспільної потреби в якісно новому суддівстві.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу декларанта за рік: 2 023 304,00 грн., дружини: 30 704 грн.
Дві квартири загальною площею 86,80 (оренда) та 82,00 м2. (користування).
Дружина є власницею 2 квартир, 1 легкового автомобіля та 1 машино-місця.
Легкові автомобілі: ВАЗ 211053 1991 року випуску та Mitsubishi Lancer X 2004 року
випуску.
Гринь Тетяна Григорівна
Висунута ГО “Центр політико-правових реформ”.
Юрист ТОВ “Геоінформаційні системи України”. Кандидат юридичних наук.
Вважає, що створення Громадської ради доброчесності як інструменту здійснення
реальних змін в судовій системі нашої держави за рахунок громадського контролю і
зв’язку між суспільством та судовою гілкою влади – є найбільш вдалою спробою
реформувати судову систему і вивести її на світовий рівень. Орієнтована на результат,
зацікавлена в успішній реформі.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу за рік декларанта: 50 000 грн.
Нерухомість: квартира загальною площею 147 м2 (Київ), нежитлове приміщення
загальною площею 135 м2.
Легковий автомобіль: Mitsubishi Outlander 2008 року випуску (право користування).
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Жернаков Михайло Володимирович
Висунутий ГО “Центр політико-правових реформ” та ГО “Трансперенсі Інтернешнл
Україна”.
Член Ради Реанімаційного пакету реформ.
Доктор юридичних наук.
З лютого 2012 року по лютий 2015 рік працював суддею Вінницького окружного
адміністративного суду (звільнений за власним бажанням указом Президента).
Брав участь у підготовці нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
(прийнято у 2016 р.),
Вважає, що одним із основних завдань судової реформи на сучасному етапі є оновлення
судової влади і очищення її від недоброчесних суддів, тому хотів би застосувати свої
знання і досвід як науковця і практика у сфері судової реформи, а також знання і досвід,
отримані на посаді судді, в форматі Громадської ради доброчесності.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу за рік декларанта: 206 263 грн.
Нерухомість: квартира загальною площею 38,2 м2 (Харків).
Легковий автомобіль Suzuki GV 2007 року випуску.
Козленко Володимир Григорович
Висунутий ГО “Всеукраїнська громадянська платформа “Нова країна”.
Кандидат юридичних наук.
Генеральний директор ТОВ “Кроу Хорвт ЕйСі Україна”.
Голова ГО “Всеукраїнська громадянська платформа “Нова країна”.
Сертифікований аудитор. Член Спілки аудиторів України. Член Ради з питань судової
реформи.
Вважає, що в діяльності будь-якої організації чи органу державного управління ключовим
ресурсом є кадри. Саме від підбору правильних людей залежить рівень корупції,
швидкість та мудрість прийнятих рішень в організації. Гальмування реформ на сучасному
етапі розвитку в Україні відбувається здебільшого через фактичну відсутність оновлення
кадрів, в тому числі в судовій системі України. Вважає, що його знання та вміння можуть
бути ефективно використані в роботі Громадської ради доброчесності.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу декларанта за рік: 3 133 277 грн., членів сім’ї: 22 495 грн.
Нерухомість членів сім’ї: земельна ділянка загальною площею 1250 м2, квартира
загальною площею 166,1 м2, паркомісце загальною площею 42 м2.

Куйбіда Роман Олексійович
Висунутий ГО “Центр політико-правових реформ”.
Заступник голови правління Центру політико-правових реформ. Викладає на юридичному
факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидат
юридичних наук.
Член Ради з питань судової реформи.
Брав участь у підготовці нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
(прийнято у 2016 р.), проектів Кримінального процесуального кодексу України (прийнято
у 2012 р.), Закону України «Про доступ до судових рішень» (прийнято у 2005 р.); Кодексу
адміністративного судочинства України і Цивільного процесуального кодексу України
(набрали чинності у 2005 р.).
Вважає, що Громадська рада доброчесності стала одним з механізмів участі громадськості
в імплементації судової реформи, який може сприяти очищенню та оновленню
суддівського корпусу і підвищенню довіри до суду. Це унікальний у світовій практиці
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механізм. Потреба налагодити ефективну роботу цієї Ради і встановити високі стандарти
її діяльності мотивували його долучитися до створення Громадської ради доброчесності.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу декларанта за рік: 789 117 грн.
Нерухомість: квартира в Києві загальною площею 73,10 м2 (придбана у 2011 році).
Легковий автомобіль Citroen Berlingo 2013 року випуску.
Марусенко Роман Ігорович
Висунутий ГО “Центр політико-правових реформ”.
Доцент кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Кандидат юридичних наук. Адвокат.
2015-2016 р. проходив військову службу.
Маючи певний досвід аналітичної роботи, а також оцінювання в академічній сфері вважає,
що зможе якісно виконати обов’язок щодо належної оцінки інформації, з якою доведеться
працювати. Питання професійної етики, безоціночного ставлення до особи та водночас
критичного і неупередженого до інформації про неї є ключовими для нього не лише як
юриста, адвоката, а й як психолога.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу за рік декларанта: 140 096 грн.
Нерухомість: 1/3 квартира загальною площею 112,2 м2 (Київ).
Мотоцикли: Yamaha Dragstar 1998 року випуску та Yamaha Tenere 1998 року випуску.
Маселко Роман Анатолійович
Висунутий ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна” та ГО “Всеукраїнське об’єднання
«Автомайдан».
Адвокат. Член ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан». Член колегії “Адвокатська
дорадча група”. Член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному
бюро.
У часи Революції Гідності безпосередньо представляв інтереси близько двох десятків та
курував роботу стосовно близько сотні активістів, щодо яких судді виносили свавільні та
очевидно неправосудні рішення. Саме тоді усвідомив наскільки загрозливою є ситуація в
судочинстві та як важливо її змінити.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу за рік: 401 307 грн.
Нерухомість: земельні ділянки загальною площею 1200 м2, квартира загальною площею
33 м2 (Київ, право користування), квартира загальною площею 1/3 від 68,4 м2 (Львівська
обл., власність).

Маслов Леонід Клавдійович
Висунутий ГО “Центр політико-правових реформ”.
Представник правозахисної організації “ІЦ “Майдан Моніторинг”.
Співвласник Фірми “СЕНС Консалтінг” (ТОВ). Учасник бойових дій.
Будучи громадським діячем та патріотом, якому не байдуже майбутнє нашого народу, що
довів власною доблестю на війні, наразі хоче найбільш корисно для України інвестувати
свій інтелект, багаторічний досвід, аналітичні здібності і бездоганну репутацію.
Переконаний, що його участь в удосконаленні судової системи України могла б стати
найефективнішим способом вживання його можливостей і енергії на користь суспільству.
Обізнаний з видимим та тіньовими нюансами роботи судової системи.

4
Математик за освітою, має певні аналітичні здібності і глибокий професійний досвід
роботи з бухгалтерією та фінансами, може швидко та ефективно викривати дії, пов’язані з
приховуванням майна та доходів.
Політично нейтральний. Не вірить у можливість самоочищення будь-якої гілки влади без
втручання громади.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу за рік декларанта: 88 521 грн., членів сім’ї: 30 970 грн.
Нерухомість членів сім’ї: квартира загальною площею 104,7 м2 (Харків), машино-місце
загальною площею 15,7 м2.
Легковий автомобіль Toyota Rav4 2003 року випуску.
Внески до статутного капіталу: 115 996 грн.

Моторевська Євгенія Сергіївна.
Висунута ГО “Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан».
Журналіст Громадського телебачення (проект “Слідство.info”).
Фіналіст національної премії журналістських розслідувань (2015 р.), українськопольського конкурсу журналістської майстерності (2015 р.).
Переконана, що розробка та надання відповідної оцінки критеріям професійної етики та
доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання суддів не буде повним без участі
представників медіа спільноти. Вважає, що її досвід роботи в медіа (зокрема, акредитована
в Верховній Раді України, працює як журналіст-розслідувач на “Громадському
Телебаченні”) і бажання бути корисною для власної держави можуть допомогти створити
доброчесний професійний кадровий склад суддів.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу за рік: 172 487 грн.
1/3 квартира загальною площею 19,2 м2.
Савчук Андрій Володимирович
Висунутий ГО “Асоціація правників України”.
Адвокат, керівник Департаменту господарського та цивільного судочинства ТОВ “ЮК
“Моріс Груп”.
Не лише бажає скористатись можливістю посприяти судовій реформі та попрацювати
заради спільної мети, а й впевнений, що не має права залишитись осторонь.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу за рік: 1 909 316,01 грн.
Земельні ділянки загальною площею 2500 м2 та 566 м2.
Член сім’ї є власником земельні ділянки загальною площею 1200 м2.
Житлові будинки 200 та 199,4 м2.
Легковий автомобіль Toyota Camry 2012 (у користуванні).
Внески до статутного складеного капіталу: 250 грн. (39487196); 37500 грн. (34085019);
7687,50 грн. (35803834); 350 грн. (40849643); 330 грн. (40849664).
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Середа Максим Леонідович
Висунутий ГО “Центр політико-правових реформ”.
Експерт судового департаменту Центру політико-правових реформ. Аспірант кафедри
загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «КиєвоМогилянська Академія».
Автор і співавтор близько двох десятків статей та аналітичних матеріалів за тематикою
мирних зібрань.
Під час подій на Майдані оскаржував постанови про заборону мирних зібрань і добився їх
скасування.
Вважає необхідним своїми діями покращувати роботу судової системи України та
відновлювати громадську довіру до неї. Переконаний, що це можна зробити через активну
участь в роботі Громадської ради доброчесності.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу декларанта за рік: 140 390 грн., членів сім’ї: 389 882 грн.
Нерухомість членів сім’ї: земельна ділянка загальною площею 0,24 га (Київська обл.) та
квартира загальною площею 59 м2 (Київ).
Легковий автомобіль членів сім’ї: Slavuta 2006 року випуску.
Смирнова Катерина Іванівна
Висунута ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна” та ГО “Громадський люстраційний
комітет”.
Помічник адвоката в Адвокатському об’єднанні “Присяжний повірений”.
Вважає, що має необхідні навики, набуті під час виконання обов'язків члена Тимчасової
спеціальної комісії з перевірки суддів, та прагне використати їх під час роботи в
Громадській раді доброчесності і зробити свій внесок в реформування судової системи в
Україні та забезпечення права на справедливий суд.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу декларанта за рік: 47 240 грн., членів сім’ї: 16 958 грн.
Дві земельні ділянки у Львівській області загальною площею 1000 м2 кожна.
Квартира в м. Києві загальною площею 44,8 м2.
Соколенко Наталія Анатоліївна
Висунута ГО “Центр ЮЕЙ”.
Заступниця голови Громадського радіо, журналіст, громадська активістка, медіа-експерт,
ведуча та головний редактор щоденної програми Громадського радіо “Громадська хвиля”.
У 2009 р. отримала нагороду Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення
«Телетріумф» у номінації “Репортер року”.
Вважає, що Революція гідності дуже чітко показала: запит суспільства [щодо суддів]
змінився. Суспільство однозначно вимагає чесних суддів. Тому вирішила подати свої
документи на конкурс до Громадської ради доброчесності. Хоче власноруч долучитися до
очищення судової системи України у відповідь на запит суспільства на чесних суддів.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу за рік: 227 903,91 грн.
Є власницею 1/2 квартири загальною площею 56 м2 та 1/2 квартири загальною площею 46
м2.
Фінансові зобов’язання: погашення основної суми позики у розмірі 208 000,00 грн.
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Соловйова Марина Михайлівна.
Висунута ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна” та ГО “Всеукраїнське об’єднання
«Автомайдан».
Адвокат. За вагомий внесок у справу збереження та охорони культурної спадщини була
нагороджена Почесною нагородою Управління охорони культурної спадщини КМДА
“Княгиня Ольга” ІІІ ступеня (2013) та Почесною грамотою Міністерства культури України
(2015).
Вважає, що наділена достатнім професіоналізмом та досвідом роботи для обрання до
складу Громадської ради доброчесності. Так, у 2014 році її було обрано до складу
Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції. Переконана,
що її досвід та принципи, якими вона керується, сприятимуть досягненню мети діяльності
Громадської ради доброчесності - відповідності судді (кандидати на посаду судді)
критеріям професійної етики та доброчесності для цілей їхнього кваліфікаційного
оцінювання.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу за рік: 697 111 грн.
Земельна ділянка загальною площею 510 м2.
Квартири загальною площею 68,00 та 13,25 м2.
Гараж загальною площею 22,9 м2.
Майнові права (інвестування): 1 553 511,96 грн.

Сухоставець Роман Миколайович.
Висунутий Сумською обласною громадською організацією “Європейський вимір”.
Юрист, керівник проектів в СОГО “Європейський вимір”
Протягом вересня 2015 - травня 2016 року був керівником проекту “Очищення судової
влади: просвітницька кампанія, апробація методики незалежного оцінювання роботи
суддів громадськими організаціями” реалізованого СОГО “Європейський вимір” за
підтримки USAID “Справедливе правосуддя”.
Протягом квітня 2014 - березня 2015 року здійснював службу в Збройних силах України.
Відділ Оперативний та ТерО Сумського ОВК, в тому числі виконував задачі в зоні АТО.
Вважає, що успішне адміністрування проекту з оцінки роботи суддів, розуміння ситуації,
що склалась в судових установах у регіонах, політична нейтральність та досвід об’єктивної
та безсторонньої обробки інформації щодо суддів, обізнаність не лише з національним
законодавством та практикою ЄСПЛ, але і з сучасними європейськими підходами до
участі громадськості у питаннях суддівської кар’єри, обсягів суддівської незалежності,
вимог до відкритості інформації дозволить мені сумлінно та професійно виконувати
функції члена Ради доброчесності.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу за рік декларанта: 44 644 грн., членів сім’ї: 69 306 грн.
Квартира загальною площею 36,13 м2.
Легковий автомобіль Renault Logan 2011 року випуску.
Титич Віталій Миколайович
Висунутий ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна” та ГО “Всеукраїнське об’єднання
«Автомайдан».
Адвокат. Голова Адвокатського об’єднання “Віталій Титич та Партнери”.
Кандидат юридичних наук.
Член Асоціації правників України.
Маю 15 років досвіду антикризового управління у справах про банкрутство та 12 років
експертної діяльності для державних органів (Міністерство юстиції України, Верховна
Рада України) та міжнародних інституцій (IFC, WB).
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Головним мотивом участі в Громадській раді доброчесності називає бажання долучитися
до встановленого законом процесу “очищення” судової влади, знайти належне
застосування власних знань та набутого практичного досвіду для суспільного блага.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу декларанта за рік: 99 000 грн., членів сім’ї: 14 656 грн.
Нерухомість: земельні ділянки загальною площею 600 та 1510 м2, квартира загальною
площею 56 м2 (Київ), нежиле приміщення загальною площею 165,1 м2.
Нерухомість членів сім’ї: земельна ділянка загальною площею 600 м2, квартира загальною
площею 56 м2.
Легкові автомобілі: Lexus LX 570 2008 року випуску та Lexus RX350 2011 року випуску.
Чижик Галина Віталіївна
Висунута ГО “Центр демократії та верховенства права”.
Юридичний консультант Громадського руху Чесно, експерт групи “Медіа реформа”
Реанімаційного пакету реформ, з червня 2016 – координатор кампанії “ЧЕСНО. Фільтруй
суд!”. Займається правозахисною діяльністю, зокрема як медіаюрист представляла
інтереси журналістів в судах.
Вважає, що Громадська рада доброчесності – це шанс якісно змінити судову систему.
Доброчесність має стати не лише декларацією на папері, а реальним критерієм відбору
кандидатів на суддівські крісла. Судді, що ухвалювали сумнівні рішення, порушували
права людини та були причетні до корупційних діянь, не мають ухвалювати рішення
іменем України. Саме у цьому і є призначення Громадської ради доброчесності. Вона не
має стати органом, який легітимізує корупційну судову систему, її покликання – нова
якість українських судів.
Дані декларації:
Дохід від підприємницької діяльності: 261 857 грн.
Кошти на рахунках: 108 003 грн.
Власниця 1/3 квартири загальною площею 66,1 м2 (Хмельницька обл.)
Чорна Катерина Павлівна
Висунута ГО “Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан».
В.о. Директора ПВНЗ “Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній Академії
управління персоналом”.
Кандидат юридичних наук, доцент, професор Міжнародної Кадрової Академії. Професор
кафедри господарського та трудового права Інституту права ім. Володимира Великого
(Міжрегіональна Академія управління персоналом)
Переконана, що сьогодні громадськість - це основний рушій реформ. Тому, відчуваючи
громадянську відповідальність, вважає своїм обов'язком долучитись до реформи судової
системи, хай і на громадських засадах.
Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу за рік: 55 545,49 грн.
Квартира у м. Краматорську загальною площею 24,00 м2.
Шепель Тарас Петрович
Висунутий ГО “Центр політико-правових реформ”.
Голова Третейської палати України. Член Асоціації правників України, Спілки юристів
України.
Брав участь у супроводженні багатьох судових процесів, зокрема супроводжував перший
в Україні спір про встановлення права земельного сервітуту.
Не був та не є членом політичних партій та політиком.
Зацікавлений в якісній перебудові судової системи на європейських принципах, якісному
кадровому оновленні суддівського корпусу відповідно до високих очікувань суспільства.
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Дані декларації:
Загальна сума сукупного доходу за рік: 454 691 грн.
Нерухомість: квартира загальною площею 147,2 м2 (Київ), ½ квартири загальною площею
64 м2.
Легковий автомобіль Mazda CX-7 2011 року випуску.

