
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 

 

№ Ім’я з номером за рейтингом Підстава для висновку 

1. 1. Мороз Лариса Леонтіївна, суддя Вищого 

адміністративного суду 

• неправдиві дані в 

майновій декларації 

• покривала суддів 

Майдану  

2. 10. Саприкіна Ірина Валентинівна, суддя Київського 

апеляційного адміністративного суду, заступник 

голови суду 

• забороняла мирні 

зібрання 

3. 11. Прокопенко Олександр Борисович, суддя Верховного 

Суду 

• брехня в декларації 

доброчесності 

• приватизація 

службового житла 

4. 13. Юрченко Валентина Петрівна, суддя Вищого 

адміністративного суду 

• покривала суддів 

Майдану 

5. 15. Пасічник Світлана Сергіївна, суддя Вищого 

адміністративного суду  

• забороняла мирні 

зібрання 

6. 18. Смокович Михайло Іванович, суддя Вищого 

адміністративного суду 

• покривав суддів 

Майдану 

7. 19. Золотніков Олександр Сергійович , суддя Одеського 

апеляційного адміністративного суду 

• брехня в декларації 

доброчесності 

• забороняв мирні 

зібрання 

 

8. 26. Стрелець Тетяна Геннадіївна, суддя Вищого 

адміністративного суду 

• покривала суддів 

Майдану 

9. 28. Гриців Михайло Іванович, суддя Верховного Суду 

 

• неправдиві дані в 

майновій декларації 

• приватизація 

службового житла 

• брехня в декларації 

доброчесності 

• свавільне рішення 

 

КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 

 

№ Ім’я з номером за рейтингом Підстава для висновку 

1. 5 Стратієнко Людмила Василівна , 

суддя Вищого господарського 

суду  

  

• стиль життя не відповідає доходам 

 

https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/09_05_2017/vysn/moroz_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/07_05_2017/vysn/saprykina_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/03_05_2017/vysn/prokopenko_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/14_05_2017/vysn/yurchenko_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/27_04_2017/vysn/pasichnyk_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/14_05_2017/vysn/smokovych_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/03_05_2017/vysn/zolotnikov_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/05_05_2017/vysn/strelets_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/vysn/hrytsiv_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/18_05_2017/vysn/stratiienko_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/18_05_2017/vysn/stratiienko_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/18_05_2017/vysn/stratiienko_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/18_05_2017/vysn/stratiienko_vysn.pdf


2. 8. Львов Богдан Юрійович , суддя 

Вищого господарського суду  

• втручання в автоматизовану систему 

• стиль життя не відповідає доходам 

• причетність до кримінального 

провадження 

3. 10. Бакуліна Світлана Віталіївна, 

суддя Вищого господарського 

суду 

• сприяла втручанню в автоматизовану 

систему розподілу справ А. Ємельяновим 

4. 14. Рогач Лариса Іванівна , суддя 

Вищого господарського суду 

• ухвалювала свавільні рішення щодо 

комунального майна  

5. 15. Ткач Ігор Васильович, 

директор Юридичної фірми  

Право-Престиж 

• невідповідність стилю життя доходам 

• зв’язок з Ківаловим 

6. 16. Берднік Інна Станіславівна, 

суддя Верховного Суду 

 

• ухвалюванла рішення, яке ЄСПЛ назвав 

“грубим свавіллям” (справа “Бочан проти 

України 2” 

7. 20. Баранець Олександр 

Миколайович ,  

Суддя Київського апеляційного 

господарського суду 

• забороняв зйомку у відкритому судовому 

засіданні 

8. 28. Дроботова Тетяна Борисівна, 

суддя Вищого господарського 

суду 

• сприяла втручанню в автоматизовану 

систему розподілу справ А. Ємельяновим 

• неправдиві дані в майновій декларації 

 

КАСАЦІЙНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ СУД 

 

№ Ім’я з номером за рейтингом Підстава для висновку 

1. 2. Наставний Вячеслав 

Володимирович , суддя 

Вищого спеціалізованого 

суду 

 

• причетний до політичного переслідування 

(справа Юрія Луценка) 

• ухвалював свавільне рішення у справі 

Павличенків 

• брехня в декларації доброчесності 

• забороняв проводити відеозйомку в відкритому 

засіданні 

2. 3. Голубицький Станіслав 

Савелійович , суддя 

Апеляційного суду 

Львівської області 

• ухвалив очевидно свавільне рішення (засудив до 

довічного ув’язнення Володимира Панасенка; 

вивчивши справу, правозахисники Харківської 

правозахисної групи дійшли висновку щодо 

необґрунтованості вироку, відсутності доказів 

вини засудженого) 

3. 4. Кравченко Станіслав 

Іванович , суддя Вищого 

спеціалізованого суду з 

розгляду цивільних і 

кримінальних справ 

 

• неправдиві дані в майновій декларації 

• брехня в декларації доброчесності 

https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/16_05_2017/vysn/lvov_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/27_04_2017/vysn/bakulina_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/08_05_2017/vysn/rohach_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/14_05_2017/vysn/tkach_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/16_05_2017/vysn/berdnik_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/vysn/baranets_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/vysn/baranets_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/14_04_2017/vysn/drobotova_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/05_05_2017/vysn/nastavnyi_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/05_05_2017/vysn/nastavnyi_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/14_04_2017/vysn/kravchenko_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/14_04_2017/vysn/kravchenko_vysn.pdf


4. 16. Франтовська Тетяна 

Іванівна , суддя Вищого 

спеціалізованого суду 

 

• неправдиві дані в майновій декларації 

• брехня в декларації доброчесності 

5. 21. Слинько Сергій 

Станіславович , суддя 

Вищого спеціалізованого 

суду 

 

• причетний до політичного переслідування 

(справа Юрія Луценка) 

• ухвалював свавільне рішення у справі 

Павличенків 

• брехня в декларації доброчесності 

6. 22. Шевченко Тетяна 

Валентинівна, суддя у 

відставці 

 

• брехня в декларації доброчесності 

 

 

КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД 

 

№ Ім’я з номером за рейтингом Підстава для висновку 

1. 4. Погрібний Сергій Олексійович, суддя 

Приморського районного суду м. Одеси 

• ухвалення судових рішень 

з ознаками політичного 

впливу 

• невідповідність стилю 

життя задекларованим 

доходам 

• заборона проведення 

відеозйомки у відкритому 

засіданні  

2. 6. Лесько Алла Олексіївна , суддя Вищого 

спеціалізованого суду з розгляду цивільних та 

кримінальних справ та членом Дисциплінарної 

палати Вищої ради правосуддя 

• допомогла уникнути 

відповідальності суддям 

Майдану 

3. 7. Ступак Ольга В'ячеславівна , суддя Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ 

 

• стиль життя очевидно не 

відповідає доходам 

4. 14. Антоненко Наталія Олександрівна , суддя 

Апеляційного суду міста Києва 

 

• неправдиві дані в майновій 

декларації 

• стиль життя не відповідає 

доходам 

5. 19. Сімоненко Валентина Миколаївна , суддя 

Верховного Суду 

 

• стійкі зв’язки з 

окупованими територіями 

• руйнування авторитету 

судової влади на посаді 

голови Ради суддів 

https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/13_05_2017/vysn/frantovska_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/13_05_2017/vysn/frantovska_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/05_05_2017/vysn/slynko_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/05_05_2017/vysn/slynko_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/18_05_2017/vysn/shevchenko_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/18_05_2017/vysn/shevchenko_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/20_04_2017/vysn/pohribnyi_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/20_04_2017/vysn/lesko_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/11_05_2017/vysn/stupak_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/18_04_2017/vysn/antonenko_vysn.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj429n1hqzVAhXJO5oKHZMNBoIQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fgrd.gov.ua%2Fdata%2Ffiles%2Fconclusions%2F05_05_2017%2Fvysn%2Fsimonenko_vysn.pdf&usg=AFQjCNERcAnXqRVaGBBNpxXT8gZfO2u7Yw


6. 23. Червинська Марина Євгенівна, суддя  Вищого 

спеціалізованого суду з розгляду цивільних і 

крімінальних справ 

 

• стиль життя не відповідає 

доходам 

• неправдиві дані в майновій 

декларації 

7. 28. Лященко Наталія Павлівна, суддя Верховного 

Суду  

 

• стиль життя не відповідає 

доходам 

 

Дані:  ЧЕСНО: ФІЛЬТРУЙ СУД! 

https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/15_05_2017/vysn/chervynska_vysn.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQnv_mhqzVAhVISZoKHVHiBQ8QFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fgrd.gov.ua%2Fdata%2Ffiles%2Fconclusions%2F03_05_2017%2Fvysn%2Fliashchenko_vysn.pdf&usg=AFQjCNFnlVVzULtqa9xjI14bvpYu-oWKjw

