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Початком створення на теренах України арбітраж&

них судів можна вважати заснування за часів Росій&

ської імперії комерційного суду в 1807 р. в Одесі.

Потім такі суди були створені у Феодосії (1819 р.) та Із&

маїлі (1832 р.), згодом переведені відповідно до Керчі

та Кишинева.

На початку 70&х років XIX ст. на території Росій&

ської імперії функціонувало 9 комерційних судів, у то&

му числі одеський і керченсько&єникольський.

Відання першого суду поширювалося на сусідні міста

та повіти, останнього — на Кримський півострів. По&

яву цих комерційних судів зумовили об'єктивні соці&

ально&економічні процеси, що відбувалися в країні у

першій половині XIX ст. і були пов'язані з розкладан&

ням феодальних відносин і визріванням відносин ка&

піталістичних, зокрема з розвитком внутрішньої і

зовнішньої торгівлі в окремих місцевостях Російської

імперії, де вже були потрібні певні правові регулюючі

механізми. У західноукраїнських землях, що у XIX ст.

входили до складу Австро&Угорської імперії, також

функціонували торгові суди.

На початку XIX ст. організація і діяльність комер&

ційних судів у Росії регламентувалися конкретними

статутами цих судів. 

Загальний нормативно&правовий акт про заснуван&

ня комерційних судів у Російській імперії й Статут су&

дочинства у цих судах під назвою "Височайше

затверджене Заснування комерційних судів і Статут їх

судочинства" були введені в дію іменним Указом імпе&

ратора Миколи І від 14 травня 1832 р. З цим законо&

давчим актом пов'язується початок створення системи

арбітражних судів у сучасному розумінні. Заснування

комерційних судів пояснювалася тим, що в містах, де

бурхливо розвивалася торгівля, виникали дуже складні

торгові спори, вирішення яких, поряд з іншими чис&

ленними судовими справами, часто зазнавало знач&

них утруднень.

Питання про подальшу долю комерційних судів у

Росії постало у зв'язку з проведенням судової рефор&

ми 1864 р. Як відомо, 20 листопада 1864 р. були

опубліковані нові судові статути: "Заснування судо&

вих установлень", "Статут карного судочинства",

"Статут цивільного судочинства", "Статут про пока&

рання, що накладаються мировими суддями". Судо&

вими статутами узаконювалися нові для Росії

буржуазні принципи судоустрою і судочинства. У

той самий час судова реформа 1864 р. не торкнула&

ся комерційних судів. 

На початку XX ст. у Росії комерційні суди зберегли&

ся лише в Санкт&Петербурзі, Москві й Одесі. 

Організація і діяльність петербурзького, москов&

ського й одеського комерційних судів відбувалися на

підставі норм "Статуту судочинства торгового" (1903

р.), що базувався на "Височайше затвердженому Засну&

ванні комерційних судів і Статуті їх судочинства" від

14 травня 1832 р. з усіма наступними змінами і допов&

неннями. Комерційні суди діяли до 1917 р.

У дореволюційній Росії, в тому числі в Лівобережній

Україні, існували арбітражні комісії, або, як їх назива&

ли, біржові суди. Рада Міністрів Росії у 1901 р. надала

міністру фінансів право засновувати ці суди, якщо то&

го бажали біржі.

У 1917—1920 рр. у процесі становлення національ&

ної державності України створювалися нові судові ор&

гани. 

Наприкінці 1920 р. — на початку 1921 р. багатог&

ранний і непростий процес українського національ&

но&державного відродження був насильно перерваний

у результаті зміцнення влади Рад, а також у зв'язку з

окупацією західноукраїнських земель Польщею, Руму&

нією і Чехословаччиною.

Уже в початковий період нової економічної політи&

ки постало питання про створення спеціальних дер&

жавних органів, які б розглядали й вирішували спори і

конфлікти, що виникали цілком об'єктивно між соціа&

лістичними організаціями і підприємствами. В Україні

Арбітражна комісія при Вищій Раді Народного Госпо&

дарства УСРР була утворена Постановою РНК УСРР від

3 січня 1924 р. Ця комісія засновувалася для вирішен&

ня майнових спорів між держпідприємствами, підпо&

рядкованими безпосередньо Вищій Раді Народного

Господарства УСРР. Подальше законодавче оформлен&

ня відомчі арбітражні комісії одержали в Положенні

про Арбітражну комісію ВРНГ СРСР, затвердженому

Постановою ЦВК і РНК СРСР від 12 лютого 1926 р.

Проте Постановою ЦВК і РНК СРСР від 13 грудня

1929 р. відомчі арбітражні комісії були скасовані, а всі

спори були передані на вирішення міжвідомчих арбіт&

ражних комісій.

Практика господарського будівництва в радянських

республіках в умовах нової економічної політики вия&

вила необхідність у створенні компетентних органів,

покликаних розглядати і вирішувати спори, що вини&

кали між організаціями і підприємствами, підпорядко&

ваними не одному, а різним відомствам. Із цією метою

ЦВК і РНК РСФРР прийняли 21 вересня 1922 р. "Поло&

ження про порядок вирішення майнових спорів між

державними установами і підприємствами". Згідно зі

ст. 1 цього положення засновувалася Вища арбітражна

комісія при Раді Праці й Оборони (РПО) республіки, а

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ 
ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Суддя Вищого господарського суду України голова кваліфікаційної комісії суддів 

Подоляк О.А. 
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нарадах. 

Метою прийняття Раднаркомом УСРР Положення

від 21 листопада 1922 р. було насамперед створення

спеціальних органів, які б вирішували майнові спори

між державними установами, між державними устано&

вами і державними підприємствами, а також між дер&

жавними підприємствами. Цими органами стали

арбітражні комісії: у центрі — при Українській еконо&

мічній нараді, а на місцях — при губернських еконо&

мічних нарадах. 

Організація арбітражних комісій як органів щодо

вирішення майнових спорів між соціалістичними ор&

ганізаціями була в основному завершена в 1924 р. 

На початку 1930&х років були скасовані арбітражні

комісії. За Постановою ЦВК і РНК СРСР від 4 березня

1931 р. спори між соціалістичними організаціями різ&

них відомств повинні були вирішуватися замість ар&

бітражних комісій загальними судами. 

Але з травня 1931 р. постановою ЦВК і РНК СРСР бу&

ло затверджене Положення про державний арбітраж.

Відповідно до ст. 1 положення Держарбітраж заснову&

вався для вирішення майнових спорів між установами,

підприємствами й організаціями усуспільненого секто&

ра в напрямі, що забезпечує зміцнення договірної та

планової дисциплін і господарського розрахунку. Поло&

ження також установлювало організаційну побудову

арбітражу, його компетенцію, основні правила розгляду

і вирішення спорів, що надходили до органів Держар&

бітражу. За цим положенням органи Держарбітражу

були утворені при Раді Праці й Оборони СРСР, еконо&

мічних радах (нарадах) союзних республік, при РНК ав&

тономних республік, крайових (обласних) виконкомах

і виконкомах автономних областей. 

Отже, нормативно закріплювалася система органів

державного арбітражу, при якій вони були безпосеред&

ньо підпорядковані вищим і місцевим виконавчо&роз&

порядчим органам державної влади. Такий підхід до

визначення місця Держарбітражу в системі державних

органів домінував протягом кількох наступних десяти&

літь.

До відання органів державного арбітражу спочатку

були віднесені всі спори щодо укладених договорів,

спори про якість продукції, а також інші майнові спо&

ри між установами, підприємствами та організаціями

усуспільненого сектора. Практика господарського бу&

дівництва зумовила необхідність розширення функцій

органів державного арбітражу. Тому в січні 1933 р. до

відання органів державного арбітражу були віднесені

спори, що виникали у зв'язку з укладанням господар&

ських договорів щодо постачання продукції (переддо&

говірні спори). У 1935 р. на органи державного

арбітражу було покладено вирішення майнових спо&

рів за участю колгоспів із сумою позову понад п'ять ти&

сяч карбованців. 

Поряд з органами державного арбітражу в 1930&ті

роки були також створені відомчі арбітражі у всіх гос&

подарських наркоматах. Організаційна структура, по&

рядок роботи відомчих арбітражів регулювалися по&

ложеннями про ці арбітражі, які ухвалювалися

відповідними наркоматами, а надалі міністерствами і

відомствами, при яких вони функціонували.

Отже, у 1930&ті роки була завершена організація

спеціальних органів щодо розгляду і вирішення

майнових спорів між установами, підприємствами та

організаціями усуспільненого сектору народного гос&

подарства СРСР і союзних республік.

Слід зазначити, що органи державного арбітражу

принципово відрізнялися від арбітражних комісій, що

функціонували в 1920&ті роки. На відміну від останніх

органи держарбітражу до судової системи вже не на&

лежали.

З прийняттям Конституції СРСР 1977 р. почався но&

вий етап в організації та діяльності державного арбіт&

ражу. Відповідно до ст. 163 Конституції СРСР 1977 р.

вирішення господарських спорів між підприємствами,

установами й організаціями повинні були здійснюва&

ти органи державного арбітражу в межах їх компетен&

ції. У цій статті союзної Конституції встановлювалося,

що організація і порядок діяльності органів державно&

го арбітражу визначаються Законом про державний

арбітраж у СРСР.

Таким чином, органи державного арбітражу вперше

за всю історію їх існування були визнані конституцій&

ними органами.

Із розвитком у країні ринкових відносин на рубежі

1980—1990&х років виникла нагальна потреба ради&

кальної перебудови системи органів, що вирішували

господарські спори. У цих умовах Держарбітраж як за

своєю інституційною формою, так частково і за зміс&

том діяльності вже не відповідав вимогам часу. Назрі&

ла суспільна потреба в такому органі, який був би

органом правосуддя, але правосуддя спеціалізовано&

го, пристосованого до економічної сфери, до сфери

підприємництва, комерційних, торгових та інших

відносин.

В Україні Закон УРСР "Про арбітражний суд" був

прийнятий Верховною Радою республіки 4 червня

1991 р. Отже, цей момент можна вважати юридичним

і фактичним початком створення спеціалізованих ор&

ганів щодо захисту охоронюваних законом прав та ін&

тересів учасників господарських правовідносин.

Прийняття Закону України "Про арбітражний суд"

ознаменувало якісно новий етап у процесі формування

органів господарського судочинства. Цим законодав&

чим актом уперше на теренах колишнього СРСР було

започатковано здійснення правосуддя з господарських

справ спеціалізованими судовими установами.

6 листопада 1991 р. був прийнятий Арбітражний

процесуальний кодекс України, який установив проце&

дуру захисту охоронюваних прав та інтересів суб'єктів

підприємницької діяльності.

Важливі напрями вдосконалення організації та ді&

яльності арбітражних судів містилися у прийнятій
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судово&правової реформи в Україні, яка відіграла в ці&

лому позитивну роль як у визначенні основних напря&

мів реформування судів, так і у встановленні кола

проблем, що є супутніми і без вирішення яких немож&

ливе становлення судової влади як самостійної гілки

державної влади.

Прийнята Верховною Радою України 28 червня

1996 р. нова Конституція України створила фундамен&

тальну правову базу, покликану забезпечити подаль&

ший розвиток судово&правової реформи в Україні.

Ст. 125 Конституції України, зокрема, встановлюва&

лося, що: система судів загальної юрисдикції в Україні

будується за принципами територіальності і спеціалі&

зації; найвищим судовим органом у системі судів за&

гальної юрисдикції є Верховний Суд України; вищими

судовими органами спеціалізованих судів є відповідні

вищі суди.

Після прийняття нової Конституції України було

здійснено низку заходів щодо удосконалення органі&

зації та діяльності арбітражних судів. Так, 20 лютого

1997 р. Верховна Рада України прийняла Закон Украї&

ни "Про внесення змін до Закону України "Про арбіт&

ражний суд", за яким, зокрема, у тексті Закону України

"Про арбітражний суд" слова "арбітр", "арбітражна ко&

легія" замінені словами "суддя", "судова колегія", що ще

більше підкреслювало правову природу арбітражних

судів як спеціалізованих судових установ для здійснен&

ня правосуддя з господарських справ. У 1993—2001

рр. низку змін і доповнень було внесено і в Арбітраж&

ний процесуальний кодекс України.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про арбітраж&

ний суд" в Україні діяли Вищий арбітражний суд Укра&

їни, Арбітражний суд Автономної Республіки Крим,

арбітражні суди областей, міст Києва та Севастополя,

які становили єдину злагоджену систему арбітражних

судів України. Усю систему арбітражних судів України

очолював Вищий арбітражний суд України, який був

найвищим органом у вирішенні господарських спорів

і здійсненні нагляду щодо рішень, ухвал, постанов ар&

бітражних судів в Україні та контролю за їх діяльністю.

З моменту прийняття Верховною Радою України

Закону "Про арбітражний суд" і до середини 2001 р.

арбітражні суди України пройшли період становлення

і розвитку й упевнено зайняли своє самостійне місце в

системі органів правосуддя.

У червні 2001 р. закінчувався п'ятирічний термін дії

п. 12 "Перехідних положень" Конституції України 1996

р. щодо функціонування старої судової системи. Тому

на розвиток положень ст. 125 Конституції України з

метою збереження судової системи і судочинства у ме&

жах конституційного поля було прийнято ряд законів,

що вносили низку суттєвих змін як у судоустрій, так і

в судочинство України, що дістало неофіційну назву

"малої судової реформи". Зокрема, зміни було внесено

до законів "Про судоустрій України", "Про статус суд&

дів", "Про органи суддівського самоврядування", "Про

кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дис&

циплінарну відповідальність суддів судів України",

Кримінально&процесуального, Цивільного процесу&

ального кодексів України. Торкнулися ці зміни також й

арбітражних судів України.

Тепер згідно зі ст. 20 Закону України "Про судоус&

трій України" в редакції від 21 червня 2001 р. систему

судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції

України склали "місцеві суди, апеляційні суди, вищі

спеціалізовані суди, Верховний Суд України". За Зако&

ном України від 21 червня 2001 р. "Про внесення змін

до Закону України "Про арбітражний суд" слово "арбі&

тражний" було замінено словом "господарський".

Отже, правосуддя щодо господарських відносин поча&

ли здійснювати господарські суди. У зв'язку зі змінами

в господарському судоустрої 21 червня 2001 р. були

внесені зміни і до Арбітражного процесуального ко&

дексу України.

З моменту введення в дію нового Закону України

"Про судоустрій України" втратив силу Закон України

"Про господарські суди". Організація та діяльність ор&

ганів господарської юрисдикції України вступили в

новий етап свого розвитку.

На жаль, судова реформа в Україні охопила не всі

можливі напрями реформування, зокрема перехід до

чіткої спеціалізації судів, який визначено Конституці&

єю. І хоча судово&правова реформа проводиться відпо&

відно до європейських правових стандартів, ціла

низка проблем залишається нерозв'язаною або недо&

статньо вирішеною. Зокрема, це стосується фактичної

реалізації принципу незалежності судової влади та

суддів, належного професійного рівня суддівського

корпусу, матеріально&технічного, інформаційного за&

безпечення судів та соціального забезпечення суддів.

Наявність сильної і незалежної судової влади, ви&

сока якість і ефективність правосуддя залежать від

особистості судді, його світогляду, правосвідомості,

юридичної підготовки, професійності, морально&

етичних якостей тощо.  

Професійні судді є носіями судової влади в Україні

й здійснюють судочинство незалежно від законодав&

чої і виконавчої влади. Саме це й відрізняє їх від пред&

ставників інших правничих професій. Суддя має

особливий суспільно правовий статус. Кожен суддя уо&

соблює судову владу у своїй діяльності. Діяльність суд&

ді має найвищу соціальну значимість, оскільки через

неї забезпечується верховенство права, справедли&

вість, захист прав та свобод громадян, захист поруше&

них або оспорюваних прав і охоронюваних законом

інтересів юридичних осіб.

Для забезпечення формування корпусу професій&

них суддів відповідно до Закону України "Про судоус&

трій України" створюються кваліфікаційні комісії

суддів, які є постійно діючими органами в системі су&

доустрою України, повноваження яких визначаються

Конституцією України (ст. 127) та Законом України

"Про судоустрій України".
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печення формування суддівського корпусу, здатного

кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати

правосуддя на професійній основі, а також визначен&

ня рівня професійної підготовленості суддів та роз&

гляд питань їх дисциплінарної відповідальності.

До набрання чинності Законом України "Про квалі&

фікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплі&

нарну відповідальність суддів судів України" у системі

судоустрою на підставі Указу Президії Верховної Ради

Української РСР від 15 грудня 1989 р. "Про затверджен&

ня Положення про кваліфікаційні колегії суддів судів

Української РСР", "Про затвердження Положення про

дисциплінарну відповідальність суддів, відкликання і

дострокове звільнення суддів і народних засідателів

судів Української РСР" та "Про присягу суддів і народ&

них засідателів судів Української РСР" діяла кваліфіка&

ційна колегія Вищого арбітражного суду України.

Очолював колегію Москаленко Віктор Семенович.

На підставі Закону України "Про кваліфікаційні ко&

місії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відпо&

відальність суддів судів України" від 2 лютого 1994 р.

розпочала свою діяльність Кваліфікаційна комісія суд&

дів арбітражних судів України у складі голови, його

заступника і 9 членів комісії.

До її складу входило 8 суддів, одна особа з вищою

юридичною освітою, що обиралася Верховною Радою

України, одна особа з вищою юридичною освітою, що

обиралася Президентом України, та одна особа з нау&

ковим ступенем чи званням із правознавства з пред&

ставників наукових чи навчальних закладів.

Строк повноважень кваліфікаційної комісії стано&

вив 5 років із дня її обрання.

Перша кваліфікаційна комісія діяла протягом

1994—1999 рр. у складі голови Ф. Черногуза та членів

комісії: В. Москаленка, Є. Першикова, О. Шульги, Т. Кос&

тенко, Н. Горшкова, В. Семчика, Н. Кузнєцової, В. Віль&

хового, Т. Любинської та В. Кочерги.

Протягом 1999—2002 рр. працювала кваліфіка&

ційна комісія під головуванням Палій Валентини

Михайлівни у складі: Є. Першикова, О. Шульги, В. Селі&

ваненка, І. Домнічевої, Л. Шкляр, В. Мельника, П. Мі&

щенка та В. Семчика.

З набранням чинності Закон України "Про судоус&

трій України" втратив чинність Закон України "Про

кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дис&

циплінарну відповідальність суддів судів України", і ни&

ні у системі судоустрою діє Кваліфікаційна комісія

суддів господарських судів України.

Члени кваліфікаційних комісій суддів здійснюють

свої повноваження на громадських засадах.

Строк повноважень кваліфікаційних комісій суддів

становить З роки з дня їх утворення.

Днем утворення кваліфікаційної комісії є проведен&

ня її організаційного засідання з обранням керівниц&

тва комісії: голови, заступників та секретаря. 

Протягом 2002—2005 та 2005—2008 рр. кваліфіка&

ційні комісії очолювала суддя Вищого господарського

суду України Подоляк О.А. 

До складу кваліфікаційної комісії, що діяла у 2002—

2005 рр., увійшли: 6 суддів, обраних на конференції

суддів, — О.Подоляк, Є.Першиков, Є.Чернов, В.Шар&

гало, І.Борисенко, Г.Андрейцева, представник Упов&

новаженого Верховної Ради України з прав людини

В.Терець, представники Міністерства юстиції України

Л.Єфіменко та І.Фесенко, представники Київської місь&

кої ради В.Головач та Т.Ярема. 

За час роботи комісії у цьому складі розроблено

визначальні документи: Екзаменаційні питання для

кандидатів на посади суддів господарських судів, Рег&

ламент Кваліфікаційної комісії суддів господарських

судів України (рішення кваліфікаційної комісії від

14.06.2005р.), Положення про судових інспекторів гос&

подарських судів Украйни (рішення кваліфікаційної

комісії від 14.06.2005р.).

До складу Кваліфікаційної комісії суддів госпо&

дарських судів, що діяла протягом 2005—2008 рр.

увійшли: 6 суддів, обраних на конференції суддів, —

О. Подоляк, Н.Г. Дунаєвська, Є.В. Чернов, В.І. Шарга&

ло, П.К. Міщенко, О.В. Мандриченко, представник

Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини В.М. Терець, представники Міністерства юс&

тиції України І.І. Ємельянова та І.М. Фесенко, пред&

ставники Київської міської ради П.М. Гречківський

та В.Г. Ярема.

Днем утворення цієї комісії стало 21 жовтня 2005

року, тоді відбулося засідання комісії і обрано її керів&

ництво: голова — О.Подоляк, заступники голови —

В.Шаргало та В.Терець, секретар комісії — І.Фесенко. 

Поряд з розглядом атестаційних та дисциплінар&

них матеріалів, членами комісії значну увагу було

приділено покращенню рівня організації роботи ко&

місії. Так, на засіданнях комісії обговорювались захо&

ди з покращення кваліфікаційного атестування,

питання порядку надання рекомендацій кандидатам

на посаду суддів з тих, що перебувають у резервах су&

дів, регламенту роботи, затверджувались плани робо&

ти. Все це сприяло підвищенню ефективності

діяльності комісії.

Слід зазначити, що члени кваліфікаційної комісії

цього складу приймали активну участь у семінарах, що

проводились у межах проекту USAID "Україна: верхо&

венство права" щодо вдосконалення функціонування

правосуддя в Україні за сприяння Європейської Комісії

та Ради Європи.
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ій Відомості про склад Кваліфікаційної комісії суддів
господарських судів України

Подоляк Ольга Антонівна
Голова Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України

Суддя Вищого господарського суду України

Народилася 17 вересня 1948 року у с. Хотень&2 Ізяславського району Хмельницької

області. Протягом 1967—1972 рр. навчалася на юридичному факультеті Київського

державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Із серпня 1966 р. по серпень 1967 р. працювала листоношею колгоспу у с. Плужне

Ізяславського району Хмельницької області.

З червня 1972 р. по вересень 1977 р. — слідчий Печерського районного відділу вну&

трішніх справ м. Києва.

У 1978—1987 роках працювала юрисконсультом на промислових підприємствах м. Києва

(Взуттєвого об'єднання "Київ", Експериментальної взуттєвої фабрики ім. 50&річчя

Радянської України, Дарницького універмагу).

З листопада 1987 р. — старший арбітр Міністерства легкої промисловості Української РСР,

з 1991 р. по січень 1992 р. — головний арбітр цього міністерства.

Постановою Верховної Ради України у січні 1992 р. призначена арбітром, а потім суддею

Вищого арбітражного суду України.

У теперішній час — суддя Вищого господарського суду України, голова Кваліфікаційної

комісії суддів господарських судів України.

Роботу судді поєднує з викладацькою роботою у вищих учбових закладах.

Має вищий кваліфікаційний клас судді.

Заслужений юрист України.

Член Королівського інституту арбітрів.

Терець Валерій Миколайович
Заступник голови кваліфікаційної комісії

Керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Народився 10 грудня 1953 року у селі Велика Білозерка Кам’янка&Дніпровського району

Запорізької області. У 1979 році закінчив Мелітопольський інститут сільського

господарства (інженер& механік); у 1999 році — Національну юридичну академію

України ім. Я.Мудрого (юрист).

Трудова діяльність:

08.1979—09.1980 рр. — завідуючий механічними майстернями радгоспу "Соцземледе&

лие" Міністерства виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів УРСР;

09.1980—10.1982 рр. головний — інженер радгоспу "Скалистый" Міністерства

виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів УРСР;

10.1982—10.1986 рр. — заступник головного інженера мельзаводу Пришибського

комбінату хлібопродуктів;

10.1986—10.1994 рр. — директор хлібної бази № 74 Запорізького виробничого

об'єднання елеваторної зернопереробної промисловості;

10.1994—05.1998 рр. — народний депутат, член Комісії (Комітету) Верховної Ради

України з питань соціальної політики та праці;

02.1999—01.2000 рр. — представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини з особливих доручень (за контрактом);

01.2000—07.2000 рр. — заступник керівника департаменту соціально&економічних та

культурних прав громадян — завідуючий відділом економічних прав;
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прав громадян;

04.2003—09.2004 рр. — представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини — керівник департаменту соціально&економічних та культурних прав громадян;

З вересня 2004 р. — представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав люди&

ни — керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Нагороди та почесні звання: медаль "За охорону державного кордону СРСР" (1974 р.);

заслужений працівник сільського господарства України (1997 р.); Почесна Грамота

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з врученням пам'ятного знаку

(2001 р.); відзнака Уповноваженого Верховної Ради України "За захист прав людини"

(2007 р.); Почесна грамота Головдержслужби (2004 р.).

Шаргало Віктор Іванович
Заступник голови кваліфікаційної  комісії

Суддя Вищого господарського суду України

Народився 21 січня 1951 р. у с. Михайлівці Шаргородського р&ну Вінницької обл. У 1978 році

закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "Правознавство".

Трудова діяльність:

1968—1969 рр. — робітник Дарницького заводу залізобетонних конструкцій;

1969—1971 рр. — проходив строкову військову службу у прикордонних військах;

1972—1973 рр. — робітник в/ч 52255 м. Київ;

1973—1978 рр. — студент Київського держуніверситету ім. Т.Г. Шевченка;

1978—1983 рр. — стажист, в.о. народного судді, народний суддя Макарівського та Бородян&

ського районних народних судів Київської обл.;

1983—1986 рр. — суддя Київського обласного суду;

1986—1988 рр. — заступник начальника відділу юстиції Київського облвиконкому;

1988—1997 рр. — заступник начальника управління, начальник управління Міністерства

юстиції України;

1997—2000 рр. — заступник начальника управління Верховного Суду України;

2000—2001 рр. — суддя господарського суду м. Києва;

2001—2005 рр. — суддя Київського апеляційного господарського суду;

з 01.12.2005 р. — суддя Вищого господарського суду України.

Фесенко Інна Миколаївна
Секретар комісії

Заступник директора департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронної

діяльності та антикорупційної політики Міністерства юстиції України

Народилась 27 жовтня 1975 року в с.м.т. Рокитне Київської області. У 1997 році закінчила

юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, отримала

спеціальність — “Правознавство”. 

Трудову діяльність розпочала у Міністерстві юстиції у 1997 році провідним, головним

спеціалістом, заступником директора департаменту конституційного законодавства, а з

січня 2003 року по даний час працює заступником директора департаменту

законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики

Міністерства юстиції України

Гречківський Павло Миколайович
Голова правління ТОВ "Украгрокомерс"

Народився 27 липня 1968 року у м. Києві. Громадянин України.

У 1991 році закінчив Українську юридичну академію ім. Ф.Е. Дзержинського за

спеціальністю "Правознавство".
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діяльність на Київському автотранспортному підприємстві № 11173 інспектором відділу

кадрів, працював водієм. Одночасно навчався на заочному відділенні Харківського

юридичного інституту ім. Ф.Е. Дзержинського. Після служби у лавах Радянської Армії в

1991 році закінчив Українську юридичну академію ім.Ф.Е.Дзержинського. Працював

юрисконсультом, а згодом начальником юридичного відділу в комерційних структурах і

банківських установах. З 1993 року по 1996 рік обіймав посаду генерального директора

ТОВ "К&Хортиця Лтд", що входило до складу АТ "Корпорація "Хортиця". У лютому 1996

року створив юридичну фірму ТОВ "Украгрокомерс" і сьогодні обіймає посаду голови

правління цього товариства. Основною діяльністю є надання юридичних послуг у галузі

господарського права.

Дунаєвська Наталія Георгіївна
Суддя Вищого господарського суду України

Народилася 11 грудня 1957 року у с. Піщаний Брід, Добровеличківського району, Кірово&

градської області. У 1983 році закінчила Харківський юридичний інститут за спеціаль&

ністю "Правознавство". Має Почесну відзнаку Вищої ради юстиції України (2004 р.)

Трудова діяльність:

1983—1984 рр. — стажист Першотравневого районного суду м.Чернівці; 

1985—1987 рр. — адвокат Чернівецької обласної колегії адвокатів; 

1987—1989 рр. — суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці; 

1989—1991 рр. — суддя Центрального районного суду м. Миколаїв; 

1991—1998 рр. — суддя Миколаївського обласного суду; 

1998—2004 рр. — суддя Київського міського суду; 

з 12.08.2004 р. — суддя Вищого господарського суду України.

Ємельянова Інна Іванівна
Заступник міністра юстиції України

Народилася 6 березня 1974 року в м. Димитров Донецької області.

У 1997 році закінчила Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого.

Упродовж 1995—1997 рр. обіймала посаду юрисконсульта колективного підприємства

"Зоря" м. Харкова.

З 1997 року працює в Міністерстві юстиції України: обіймала посади заступника началь&

ника управління законодавства про правосуддя, охорону правопорядку і оборону; заступ&

ника директора департаменту — начальника управління забезпечення функціонування

державної виконавчої служби; директора департаменту законодавства про правосуддя,

кримінального і процесуального права та про адміністративну відповідальність.

З 2003 року обіймає посаду заступника міністра юстиції України. 

Відповідно до розподілу обов'язків між заступниками міністра юстиції координує такі

напрямки діяльності міністерства: законопроектна робота з питань судово&правової

реформи (судоустрою, судочинства, статусу суддів), розвитку кримінального

законодавства та законодавства про адміністративні правопорушення, забезпечення

діяльності правоохоронних органів, проведення військової реформи; організація роботи

органів державної виконавчої служби, діяльності науково&дослідних інститутів судових

експертиз, Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції;

відповідає за зв'язки Міністерства юстиції з Верховною Радою України. 

Член Комісії при Президентові України у питаннях помилування; Державної міжвідомчої

комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій; Комісії при

Президентові України з питань громадянства; Міжвідомчої ради з питань координації

заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією; Координаційної ради з

питань соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників міліції, митної

служби та членів їх сімей.

Заслужений юрист України.
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Суддя Господарського суду міста Києва

Народився 02.08.1963 року.

Освіта вища: у 1990 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.

Спеціальність за освітою — ”Правознавство”. Кваліфікація — юрист. У 2005 році за&

кінчив ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності і права". Спеціальність за освітою —

інтелектуальна власність. Кваліфікація — фахівець з інтелектуальної власності.

Трудова діяльність:

05.1991—09.1998 рр. — стажист, помічник прокурора, старший помічник прокурора,

заступник прокурора Подільського району міста Києва; начальник відділу нагляду за

додержанням природоохоронного законодавства, начальник відділу нагляду за додер&

жанням законодавства про адміністративні правопорушення Прокуратури міста Києва;

09.1998—10.1998 рр. — старший прокурор організаційно&контрольного відділу

управління організаційно&правового забезпечення Генеральної прокуратури України;

10.1998—12.1999 рр. — київський природоохоронний прокурор;

12.1999—05.2000 рр. — старший прокурор відділу нагляду за додержанням і застосу&

ванням законів на транспорті Прокуратури м. Києва;

з травня 2000 року — суддя Господарського суду міста Києва.

Присвоєно почесне звання "заслужений юрист України" (Указ Президента України від

12 грудня 2007 року № 1212). Неодноразово оголошувались подяки від голови Госпо&

дарського суду міста Києва та голови Вищого господарського суду України. Наго&

роджений Почесною грамотою Спілки юристів України, Грамотою голови Вищого

господарського суду України та Ради суддів господарських судів України.

Міщенко Петро Кирилович
Суддя Київського міжобласного апеляційного господарського суду

Народився у 1950 році. Громадянин України.

У 1980 році закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка. У системі

господарських (арбітражних) судів України працює з лютого 1987 року після закінчення

юридичного факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. До

призначення арбітром працював в Арбітражному суді Київської області на посаді

старшого консультанта.

У січні 1989 року Міщенка П.К. призначено арбітром державного арбітражу (Рішення

виконавчого комітету Київської обласної Ради народних депутатів від 17.01.1989 року

№ 4), а в червні 1992 року рішенням № 2486/ХІІ призначено суддею (арбітром) Госпо&

дарського (арбітражного) суду Київської області.

Постановою Верховної Ради України "Про обрання суддів" від 24.06.2004 року № 1857&

IV Міщенка П.К. обрано суддею Київського міжобласного апеляційного господарського

суду безстроково.

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів арбітражних судів України від 18 березня 1998

року Міщенку П.К. присвоєно другий кваліфікацій клас судді. На конференціях суддів

господарських судів України Міщенко П.К. неодноразово обирався членом Кваліфіка&

ційної комісії суддів господарських судів України, в якій він успішно працює і сьогодні.

Чернов Євген Володимирович
Суддя Вищого господарського суду України

Народився 10 жовтня 1952 р у м. Києві. У 1975 році закінчив Київський державний універ&

ситет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право". Заслужений юрист України

(2003 р.)

Трудова діяльність:

1975—1990 рр. — старший юрисконсульт спочатку в системі АН України, а потім в системі

Держпостачу Украіни.
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З 03.02.1992 р. — призначений суддею.

Ярема Віталій Григорович
Начальник ГУМВС України в м. Києві, Генерал4лейтенант міліції

Народився 14 жовтня 1963 року у с. Строкова Переяслав&Хмельницького району Київ&

ської області.

У 1992 році закінчив Академію внутрішніх справ України.

Трудова діяльність:

1983—1985 рр. — прийшов працювати в загін ВОХР відділу відомчої охорони при

Дніпровському районному відділі внутрішніх справ УВС м. Києва. Згодом два роки був

міліціонером дивізіону міліції відділу відомчої охорони при тому ж райуправлінні;

1985—1987 рр. — курсант Калінінградської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР;

1987—1990 рр. — дільничний інспектор міліції Дніпровського районного відділу м. Києва;

1990—1991 рр. — оперуповноважений групи карного розшуку 4&го міського відділення

міліції того ж району. Два роки Віталій Ярема був заступником начальника відділу

карного розшуку Дніпровського РУ;

1993—1994 рр. — заступник начальника відділу по боротьбі з груповими і організова&

ними злочинними проявами — начальник відділення по боротьбі з вимаганнями

управління карного розшуку ГУВС столиці;

1994—1997 рр. — заступник начальника управління карного розшуку — начальник від&

ділу по боротьбі з груповими і організованими злочинними проявами ГУМВС України в

м. Києві;

1997—1999 рр. — начальник управління карного розшуку ГУМВС України в м. Києві;

1999—2001 рр. — перший заступник начальника головного управління карного розшуку

МВС України;

2001—2003 рр. — начальник Управління МВС України на Львівській залізниці. Згодом

перший заступник начальника ГУМВС України в м. Києві — начальник управління по

боротьбі з організованою злочинністю; 

2003 рік — заступник начальника департаменту карного розшуку — начальник

управління боротьби з груповою злочинністю МВС України; 

2003—2005 рр. — перший заступник начальника департаменту карного розшуку МВС

України;

2005—2007 рр. — начальник Головного управління МВС України в м. Києві. З січня цього

ж року — радник апарату Міністерства внутрішніх справ;

З 29.12.2007 р. —начальник Головного управління МВС України в м. Києві.
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Реалізація принципу верховенства права об'єк&

тивно зумовлює формування сильної і незалежної

судової влади, яка є вкрай важливим елементом дер&

жавного механізму і здатна гарантувати втілення

цього принципу в життя. У свою чергу спроможність

судової влади забезпечити режим верховенства пра&

ва залежить від обсягу наданих і гарантованих їй

повноважень, достатніх для здійснення справді неза&

лежного правосуддя. Суддівська незалежність є не

особистим привілеєм суддів, а засобом захисту пуб&

лічних інтересів, прав та свобод людини і громадя&

нина.

Виключність судової влади полягає в особливому

порядку формування суддівського корпусу та притяг&

нення суб'єктів судової влади — суддів до відповідаль&

ності, а також у виключному становищі осіб, які беруть

участь у судочинстві і права яких гарантовані законо&

давством.

Порядок формування корпусу професійних суддів

регулюється Конституцією України, Законами України

"Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про

порядок обрання на посаду та звільнення з посади

професійного судді Верховною Радою України", Поло&

женням про порядок розгляду питань та підготовку

матеріалів щодо призначення на посаду професійного

судді вперше, яке затверджене Указом Президента Ук&

раїни від 30.06.2004 р.

Відповідно до Закону України "Про судоустрій Ук&

раїни" кваліфікаційними комісіями суддів здійснюють&

ся добір та рекомендування осіб для зайняття посад

суддів, а також розгляд питань про дисциплінарну від&

повідальність суддів та щодо надання висновків про

звільнення судді з посади.

Статус кваліфікаційних комісій визначається Кон&

ституцією України (ст.127) та Законом України "Про

судоустрій України". Кваліфікаційні комісії суддів у

своїй діяльності є самостійними і незалежними.

Вони є постійно діючим органом у системі судоус&

трою України.

З набранням чинності Законом України "Про судо&

устрій України" у системі судоустрою діє Кваліфікацій&

на комісія суддів господарських судів України.

На конференції суддів господарських судів України

19 вересня 2002 р. у відповідності до ст. 76 Закону Ук&

раїни "Про судоустрій України" було обрано перший

склад Кваліфікаційної комісії суддів господарських су&

дів України, яка діяла у 2002—2005 рр. Очолювала цю

кваліфікаційну комісію суддя Вищого господарського

суду України Подоляк О.А.

До другого складу кваліфікаційної комісії, що діяла

протягом 2005—2008 рр., увійшло: шість суддів ВГСУ:

Подоляк О.А., Шаргало В.І., Дунаєвська Н.Г., Чернов Є.В.;

Мандриченко О.В. — суддя Господарського суду м. Ки&

єва; Міщенко П.К.— суддя Київського міжобласного

апеляційного господарського суду; дві особи від Мініс&

терства юстиції України: Ємельянова І.І. — заступник

міністра юстиції та Фесенко І.М. — заступник директо&

ра департаменту законодавства про правосуддя, пра&

воохоронну діяльність та боротьбу із злочинністю; дві

особи, уповноважені Київською міською радою: Яре&

ма В.Г. — депутат Киїівради до 01.06.2008 р. та Гречків&

ський П.М. — депутат Київради, секретар постійної

комісії з питань містобудування та архітектури; одна

особа від Уповноваженого Верховної Ради України з

прав людини — Терець В.М. — керівник секретаріату

Уповноваженого.

Днем утворення цієї комісії стало 21 жовтня 2005

року, тоді відбулося засідання комісії і обрано її керів&

ництво: голова — Подоляк О.А., заступники голови —

Шаргало В.І. та Терець В.М., секретар комісії — Фесен&

ко І.М.

За період з жовтня 2005 по жовтень 2008 р. здій&

снюючи повноваження, передбачені ст. 77 Закону Ук&

раїни "Про судоустрій України", Кваліфікаційною

комісією суддів господарських судів України проведе&

но 23 засідання, на яких:

• проведено кваліфікаційну атестацію та присвоєно

чергові кваліфікаційні класи 441 судді;

• надано 87 рекомендацій кандидатам щодо мож&

ливості призначення на посади суддів до місце&

вих господарських судів та 35 рекомендацій

кандидатам щодо можливості призначення суд&

дями до апеляційних господарських судів;

• зроблено 119 висновків про підготовленість до

судової роботи щодо кандидатів, яких за браком

вакансій зараховано до кадрового резерву міс&

цевих господарських судів. Із них вже 50 канди&

датам надано рекомендації для заняття посад

професійних суддів у місцевих господарських

судах. Крім того, проведено конкурси на зайнят&

тя посад суддів у господарських судах Волин&

ської та Сумської областей, за результатами яких

кандидатам надано рекомендації щодо можли&

вості призначення їх суддями у ці суди;

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 
КОМІСІЇ СУДДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ 
У 2005–2008 рр.

Суддя Вищого господарського суду України голова кваліфікаційної комісії суддів 

Подоляк О.А. 
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ставку за станом здоров'я.

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у

порядку ст. 95 Закону України "Про судоустрій Украї&

ни" оскаржено 5 рішень Кваліфікаційної комісії суддів

господарських судів України, з яких:

• два рішення Кваліфікаційної комісії суддів госпо&

дарських судів України від 20 жовтня 2006 року

щодо висновків про непідготовленість кандидатів

до судової роботи Чебан О.М. та Михайлова О.М.

Одне з них рішенням Вищої кваліфікаційної комі&

сії суддів України від 8 грудня 2006 р. скасоване з

наданням висновку про підготовленість кандида&

та Чебан О.М. до судової роботи та рекомендова&

но її на посаду судді Господарського суду Одеської

області вперше, а друге стосовно кандидата Ми&

хайлова О.М. залишене без змін;

• висновок Кваліфікаційної комісії суддів госпо&

дарських судів України від 23 березня 2007 року

про проведення конкурсу на заміщення вакан&

тних посад суддів у Господарському суді Волин&

ської області.

Так, за результатами конкурсу на зайняття двох вакан&

тних посад судді цього суду між чотирма кандидатами

комісією прийнято рішення про надання рекомендації

на зайняття однієї з вакантних посад кандидату Дем'як

В.М. Стосовно трьох інших кандидатів прийнято рішен&

ня про їх подальше перебування в кадровому резерві у

зв'язку з тим, що вони не отримали необхідної (більшос&

ті) кількості голосів. Савчук Ю.Н. оскаржила це рішення

до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Рішен&

ням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від

7 червня 2007 року № 391/8&с конкурс щодо зайняття

однієї вакантної посади судді Господарського суду Во&

линської області визнано таким, що не відбувся, і реко&

мендовано провести повторний конкурс на зайняття

вакантної посади судді Господарського суду Волинської

області між тими ж кандидатами.

Зазначене рішення було обговорено Кваліфікацій&

ною комісією суддів господарських судів України на

засіданні 13 липня 2007 року і прийнято рішення про

неможливість його виконання з причин, які не залежа&

ли від самої комісії, а саме, відмовився від участі в пов&

торному конкурсі один із учасників конкурсу від 23

березня 2007 року, матеріали на кандидата Дем'як В.М.

направлено до ВРЮ.

28 січня 2008 року Савчук Ю.Н. звернулася до Ви&

щої кваліфікаційної комісії суддів України щодо пере&

гляду рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України від 7 червня 2007 року № 391/8&с стосовно

проведення повторного конкурсу між трьома кандида&

тами на посаду судді Господарського суду Волинської

області та надання їй рекомендації на зайняття посади

судді Господарського суду Волинської області.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ук&

раїни від 26 червня 2008 року у задоволенні скарги

Савчук Ю.Н. відмовлено.

Як зазначено у даному рішенні, законодавцем чіт&

ко визначено порядок оскарження рішення кваліфі&

каційної комісії суддів з питань кваліфікаційної

атестації, за результатом якої Вища кваліфікаційна ко&

місія суддів України може призначити повторний (до&

датковий) іспит. У статті 93 Закону України "Про

судоустрій України" розкрито поняття повторного

(додаткового) іспиту: це складання кваліфікаційного

іспиту особою, яка за рішенням кваліфікаційної комі&

сії суддів не рекомендується до обрання суддею безс&

троково.

Законодавцем чітко унормовано, що скаргу кан&

дидата на посаду судді вперше на рішення кваліфіка&

ційної комісії суддів з питань кваліфікаційної

атестації може бути переглянуто в частині вимог

статті 91 зазначеного закону, тобто Вища кваліфі&

каційна комісія суддів України може провести квалі&

фікаційну атестацію в порядку кваліфікаційного

іспиту, як це було зроблено із кандидатом на посаду

судді Чебан О.М.

У пункті 4.10 частини 4 Положення про формуван&

ня кадрового резерву на посади суддів місцевих та

апеляційних судів, зареєстрованого в Міністерстві юс&

тиції України 21 серпня 2006 року за № 991/12865,

зазначено, що у разі відкриття вакансії на посаду судді

остаточне рішення щодо кандидатури, яка рекоменду&

ється на заміщення вакансії, приймається відповідною

кваліфікаційною комісією суддів. Тобто Вища кваліфі&

каційна комісія суддів України визнала, що її рішення

від 07.06.2007 р. було помилковим, бо вона не може зо&

бов'язати інші кваліфікаційні комісії проводити пов&

торний конкурс.

• Рішення Кваліфікаційної комісії суддів господар&

ських судів України від 02.11.2007 р. стосовно Ку&

нець О.М., яка не пройшла за конкурсом та не

була рекомендована на вакантну посаду судді

Господарського суду Сумської області, залишено

без змін рішенням Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України від 01.02.08 р. № 57/4&с;

• рішення Кваліфікаційної комісії суддів господар&

ських судів України від 21.12.07 р. стосовно ство&

рення комісії із членів кваліфікаційної комісії

для перевірки даних показників роботи судді

Господарського суду міста Києва Шабуніна С.В.

змінено та направлено на новий розгляд рішен&

ням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

від 06.03.08 р. № 149/9&с.

Виходячи із зазначеного, кваліфікаційна комісія

повинна проводити конкурс на заміщення вакантних

посад суддів. Але ж ні в одному нормативному доку&

менті не зазначено, яким чином і за якими критеріями

проводиться цей конкурс. Процедура добору і призна&

чення суддів на посади чинним законодавством чітко

не виписана.

Так, відповідно до Закону України "Про судоустрій

України" перевірка відповідності кандидатів у судді ви&

могам, установленим законом, добір, проведення ква&
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аліфікаційного іспиту і рекомендування осіб для зай&

няття посади судді здійснюються кваліфікаційними

комісіями суддів.

Порядок зарахування до резерву визначений По&

ложенням про формування кадрового резерву на

посади суддів місцевих та апеляційних судів, яке зат&

верджене наказом Державної судової адміністрації Ук&

раїни від 04.08.2006 р.

З метою вироблення єдиної практики застосування

кваліфікаційними комісіями суддів вимог діючого за&

конодавства в частині добору кандидатів на посади

суддів рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України від 13.12.2007 року кваліфікаційним комісіям

суддів рекомендовано здійснювати добір кандидатів

на посаду судді за результатами кваліфікаційного іспи&

ту на конкурсній основі лише за наявності вакантної

посади судді в конкретному суді.

А особу, яка перебуває у кадровому резерві на кон&

кретну посаду судді, при відкритті вакантної посади у

цьому суді, за умови підтвердження бажання бути ре&

комендованим на цю посаду судді, відповідності кан&

дидата у судді вимогам, встановленим законом,

поновленні необхідних документів рекомендувати для

призначення на посаду судді рішенням кваліфікацій&

ної комісії суддів без проходження повторної кваліфі&

каційної атестації.

На жаль, на практиці не існує писаних інструкцій,

стандартів чи критеріїв щодо тем, способу ведення

співбесіди та методів оцінювання того, наскільки вда&

лими є відповіді кандидата. Одному кандидату можуть

бути задані 3 запитання, а іншому 10, і по складності

вони можуть бути абсолютно різними.

Розуміючи цю проблему, Радою суддів України та

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України було

доручено Академії суддів України розробити тестові та

ситуативні завдання із різних галузей права. Академі&

єю суддів України тести та ситуативні завдання роз&

роблено. Тести включали в себе багатоваріантний

вибір, на ситуативні завдання необхідно було надати

письмову відповідь.

07.12.2006 р. Вища кваліфікаційна комісія суддів Ук&

раїни прийняла рішення про проведення випробуван&

ня цих завдань шляхом їх застосування у навчанні

осіб, які перебувають у судовому кадровому резерві.

Було проведено випробування тестів і ситуативних

завдань у 3 кваліфікаційних комісіях загальних судів

та у Кваліфікаційній комісії суддів господарських судів

України.

Рада суддів України своїм рішенням № 123 від

08.12.2006 р. підтримала ініціативу Академії суддів Ук&

раїни та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

про використання тестів та ситуативних завдань щодо

перевірки знань кандидатів у судді.

Як свідчить практика, саме тестування в процесі до&

бору кандидатів у судді допомагатиме визначенню рів&

ня їх професійної підготовки та придатності займати

посаду судді. І тоді під час усної співбесіди члени комі&

сії зможуть приділити більше уваги оцінці анкетних

даних кандидата, його моральних, етичних та ділових

якостей.

Тому запровадження справжнього конкурсного по&

рядку зайняття суддівської посади і розроблення від&

повідних нормативних актів з цього питання є

виправданим та нагальним.

Не менш актуальним є вирішення проблем, пов'яза&

них з питанням притягнення суддів до дисциплінар&

ної відповідальності.

Чинне законодавство не конкретизує випадків, в

яких суддя вважається дисциплінарно відповідальним.

І, як наслідок, факти тиску на суддів та втручання в ді&

яльність судів набули системного і безпрецедентного

характеру.

Прикладів втручання в судову діяльність, тисків на

суддів внаслідок перевищення владних повноважень

можна навести багато. Особливу тривогу викликають

факти маніпулювання повноваженнями, пов'язаними з

призначенням, обранням, звільненням суддів, та при&

тягнення їх до відповідальності.

Право ініціювати питання про дисциплінарну від&

повідальність судді належить: народним депутатам

України; Уповноваженому Верховної Ради України з

прав людини; голові Верховного Суду України (голові

вищого спеціалізованого суду — щодо судді відповід&

ного спеціалізованого суду, за винятком ініціювання

звільнення судді); міністру юстиції України; голові

відповідної ради суддів; членам Ради суддів України

(ч.2 ст. 97). 

Відповідно до ч.3 ст. 77 Закону України "Про судо&

устрій України" кваліфікаційна комісія розглядає

звернення та подання вищезазначених суб'єктів ініці&

ювання дисциплінарної відповідальності суддів місце&

вих судів, проводить пов'язані з цим службові

перевірки, за наявності підстав порушує дисциплінар&

не провадження і вирішує питання про дисциплінар&

ну відповідальність судді.

Дисциплінарне провадження передбачає здій&

снення перевірки даних про наявність підстав для

притягнення судді до дисциплінарної відповідаль&

ності, відкриття дисциплінарної справи та розгляд

дисциплінарної справи і прийняття рішення орга&

ном, що здійснює дисциплінарне провадження (ч.1

ст. 99). 

Кваліфікаційна комісія є колегіальним органом, то&

му за результатом процедурної діяльності кваліфіка&

ційної комісії рішення у дисциплінарній справі щодо

судді приймається відкритим голосуванням — біль&

шістю голосів членів комісії, які беруть участь у її засі&

данні.

Кваліфікаційна комісія не може за своєю ініціати&

вою порушувати дисциплінарне провадження. Але ж

деякі голови судів і члени Ради суддів України помил&

ково вважають, що кваліфікаційна комісія при наяв&

ності підстав повинна порушувати дисциплінарне

провадження за власною ініціативою.
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а За звітний період у порядку ст. 97 Закону України

"Про судоустрій України" кваліфікаційною комісією

розглянуто 148 офіційних подань суб'єктів звернень

щодо ініціювання питання про дисциплінарну відпові&

дальність суддів господарських судів.

Ініціаторами звернень були: голова Ради суддів гос&

подарських судів України — у 7 випадках, члени Ради

суддів України — у 17 випадках; міністр юстиції Украї&

ни — у 17 випадках; народні депутати України — у 107

випадках.

За наслідками дисциплінарних проваджень квалі&

фікаційною комісією

• постановлено 2 рішення про направлення до Ви&

щої ради юстиції рекомендації для вирішення пи&

тання щодо внесення подання про звільнення

суддів Господарського суду м. Києва Шкурата А.М.

(рішення комісії від 13.07.2007 р.) та Сміля&

нець В.В. (рішення комісії від 21.12.2007 р.) з по&

сад суддів за порушення присяги;

• постановлено 5 рішень про застосування дис&

циплінарного стягнення у вигляді догани за по&

рушення вимог процесуального законодавства

та неналежне виконання посадових обов'язків до

суддів господарських судів м. Києва, Автономної

Республіки Крим, Запорізької, Миколаївської та

Харківської областей щодо Катрич В.С. (рішення

комісії від 16.12.2006 р.), Ковтун Л.О. (рішення

комісії від 23.03.2007 р.), Гончаренка С.А. (рішен&

ня комісії від 17.03.2006 р.), Горобченка Д.М. (рі&

шення комісії від 28.09.2007 р.) та Жельне С.Ч.

(рішення комісії від 06.06.2008 р.) відповідно;

• постановлено 1 рішення про застосування дис&

циплінарного стягнення у вигляді пониження

кваліфікаційного класу за порушення вимог

процесуального законодавства та неналежне

виконання посадових обов'язків до судді Госпо&

дарського суду Запорізької області Серкіза В.Г.

(рішення комісії від 17.03.2006 р.);

• постановлено 128 рішень про відсутність дос&

татніх підстав для застосування дисциплінар&

них стягнень щодо суддів господарських судів

України;

• не прийнято рішень щодо 12 звернень у зв'язку з

проведенням перевірки обґрунтованості обста&

вин, викладених у скаргах на дії суддів при здій&

сненні правосуддя.

До Вищої ради юстиції України у порядку ст.101

Закону України "Про судоустрій України" оскаржено

3 рішення кваліфікаційної комісії:

• Рішення кваліфікаційної комісії від 17.03.2006 р.

щодо суддів Господарського суду Запорізької

області Гончаренка С.А. про застосування дис&

циплінарного стягнення у вигляді догани і Серкі&

за В.Г. — пониження кваліфікаційного класу з

другого на третій. Рішеннями Вищої ради юсти&

ції від 23.11.2006 р. та 29.11.2006 р. рішення ква&

ліфікаційної комісії від 17.03.2006 р. щодо суддів

Господарського суду Запорізької області Гонча&

ренка С.А. та Серкіза В.Г. відповідно скасовано.

• Рішення кваліфікаційної комісії від 13.07.2007 р.

щодо можливості звільнення судді Господар&

ського суду м. Києва Шкурата А.М. з посади судді

за порушення присяги направлено до Вищої

ради юстиції. Рішенням Вищої ради юстиції

№ 385/0/15&08 від 25.03.2008 внесено подання

до Верховної Ради України про звільнення судді

Господарського суду м. Києва Шкурата А.М. з по&

сади судді за порушення присяги. Постановою

Верховної Ради України № 303&VI від 22 травня

2008 року звільнено зазначеного суддю з посади

судді за порушення присяги.

Також звільнена із посади суддя Господарського су&

ду Полтавської області Штофель Т.В., стосовно якої ра&

ніше комісією прийнято рішення та направлено до

ВРЮ рекомендацію про звільнення її з посади судді за

порушення присяги.

Слід зазначити, що переважна більшість звернень і

скарг, що надходили до кваліфікаційної комісії,

пов'язані з розглядом суддями господарських судів Ук&

раїни конкретних справ.

Системний аналіз щодо стану роботи із звернення&

ми громадян та суб'єктів ініціювання дисциплінарної

відповідальності суддів свідчить, що близько 94% по&

дань суб'єктів звернень, що надійшли на розгляд ква&

ліфікаційної комісії, були необґрунтованими. Із них у

32% підставами звернення стали судові рішення, які

приймались у спірних відносинах, що виникли внас&

лідок недосконалості чинного законодавства; 62%

звернень стосуються судових рішень перших та апе&

ляційних інстанцій, скасованих Вищим господар&

ським судом України у зв'язку з порушеннями

матеріального або процесуального права судів ниж&

чої ланки. Але з урахуванням того, що в діях суддів

нижчих інстанцій не вбачалось упередженості та

перевищення власних повноважень, а також що такі

порушення не потягли істотних наслідків, кваліфі&

каційною комісією прийнято рішення обмежитись

обговоренням без застосування дисциплінарних

стягнень до суддів, і тільки 6% звернень та запитів виз&

навались кваліфікаційною комісією обґрунтованими,

тобто у незначній кількості випадків.

Аналізуючи обґрунтованість наведених у скаргах

обставин, слід зазначити, що найбільша кількість звер&

нень та запитів надійшла на дії суддів у зв'язку з пору&

шенням ними вимог статей 62, 64, 66, 67, 69, 80, 81, 87,

116 ГПК України, які встановлюють строки повернен&

ня позовних заяв, порушення провадження у справі,

забезпечення позову, недотримання строків розгляду

заяв; неналежне оформлення процесуальних докумен&

тів; порушення вимог законодавства щодо виклику

сторін у судові засідання.

Також слід зазначити, що порушення строків суддя&

ми та працівниками апарату викликано як об'єктивни&

ми чинниками, так і суб'єктивними. Переважно ці
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анегативні явища пов'язані з великою завантаженістю

суддів та їх помічників.

Крім того, хотілось би звернути увагу на те, що на

розгляд кваліфікаційної комісії надходять офіційні

звернення, в яких ініціюється питання дисциплінарної

відповідальності судді з приводу судових рішень, що

не набрали чинності.

Як правило, такі офіційні звернення за скаргами

сторін на дії суддів надходять до кваліфікаційної

комісії одночасно з поданням цими сторонами

апеляційних чи касаційних скарг. Таким чином на

суддю намагаються тиснути при прийнятті ним рі&

шення.

Тому, беззаперечно, необхідно удосконалити зако&

нодавство про дисциплінарну відповідальність суддів,

конкретизувати перелік підстав і порядок притягнен&

ня до дисциплінарної відповідальності. Чітко зазначи&

ти, що суддя може бути покараний у дисциплінарному

порядку за істотні порушення законодавства під час

здійснення судочинства, службової дисципліни і пра&

вил трудового розпорядку, а також порушення норм

суддівської етики і присяги, які ставлять під сумнів йо&

го незалежність і неупередженість чи негативно поз&

начаються на авторитеті суду.

Із зазначеного випливає, що питання добору суддів&

ських кадрів, їхнього навчання, заохочення і притяг&

нення до відповідальності є надзвичайно актуальними,

саме через їх вирішення ми зможемо створити такий

суддівський корпус, щодо якого не буде сумнівів у йо&

го неупередженості та об'єктивності.

Підсумовуючи усе вищевикладене, необхідно заува&

жити, що незалежність судової влади та її рівноправ&

ність з іншими гілками влади є ознакою правової

держави, в якій кожен громадянин має право на захист

своїх прав і свобод повноважним, незалежним і об'єк&

тивним судом.

У Конституції України закріплені принципи розпо&

ділу державної влади на три незалежні одна від одної

гілки: законодавчу, виконавчу і судову.

Як і першим двом, судовій гілці влади на сьогодні

доводиться проходити нелегкий шлях до набуття ав&

торитету і довіри серед громадян, стаючи дійсно ре&

альним гарантом їх прав і законних інтересів.
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розглянувши у відкритому засіданні за участю голови Господарського суду м. Києва Саранюка В.І., голови Ради

суддів господарських судів України Удовиченка О.С. звернення народного депутата України Луцького М.Г. щодо

ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність судді Господарського суду м. Києва Шкурата А.М.,

матеріали перевірки членів Ради суддів господарських судів України Панової І.Ю., Шестак В.І. щодо обґрунтованості

обставин, викладених у скаргах представників суб'єктів господарювання, що звернулись до Ради суддів

господарських судів України, на неправомірні дії судді Шкурата А.М. при здійсненні правосуддя; інформацію

керівництва Господарського суду м. Києва щодо порушення суддею Шкуратом А.М. законодавства при розгляді

справ; вимог, передбачених ст.5 Закону України "Про статус суддів"; обов'язків, зазначених у ст.6 Закону України

"Про статус суддів", та протокол загальних зборів суддів Господарського суду м. Києва від 19.06.2007, 

заслухавши доповідь члена кваліфікаційної комісії Дунаєвської Н.Г., інформацію голови Господарського суду

м. Києва Саранюка В.І. та голови Ради суддів господарських судів України Удовиченка О.С. з даного питання,

ВСТАНОВИЛА:

Шкурат Анатолій Миколайович, 1958 року народження, освіта вища — юридична, у 1986 році закінчив

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю ”Правознавство”.

На посаді судді Арбітражного суду (нині господарського) м. Києва працює з 12 вересня 1988 року.

Рішенням Кваліфікаційної колегії арбітражних судів від 17.09.92 р. йому присвоєно третю кваліфікаційну

категорію.

У зв'язку з тим, що за час роботи з 1992 року суддя Шкурат А.М. мав зауваження щодо терміну вчинення

процесуальних дій при розгляді конкретних категорій справ, рішенням Кваліфікаційної комісії суддів арбітражних

судів України від 18.03.98 р. залишений у третьому кваліфікаційному класі.

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України від 21.05.2003 р. судді Шкурату А.М.

присвоєно другий кваліфікаційний клас судді.

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України від 21.10.2005 р. до судді Господарського

суду м. Києва застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани за наявність у його діях несумлінності,

порушення вимог закону, а також посадових обов'язків.

На даний час на розгляді Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України перебувають подання

народного депутата України Луцького М.Г.; скарги представників ТОВ "РегіонІнвест"; ТОВ "Будпостач" на дії судді

Господарського суду м. Києва Шкурата А.М.; матеріали перевірки членів Ради суддів господарських судів України

Панової І.Ю., Шестака В.І. щодо обґрунтованості обставин, викладених у скаргах представників суб'єктів

господарювання, що звернулись до Ради суддів господарських судів України, на неправомірні дії судді Шкурата А.М.

при здійсненні правосуддя; інформація керівництва Господарського суду м. Києва щодо порушення суддею Шку&

ратом А.М. законодавства при розгляді справ; вимог, передбачених ст.5 Закону України "Про статус суддів";

обов'язків, зазначених у ст.6 Закону України "Про статус суддів", та протокол загальних зборів суддів Господар&

ського суду м. Києва від 19.06.2007.

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України від 20.04.2007 р. доручено члену кваліфі&

каційної комісії — судді Вищого господарського суду України Дунаєвській Н.Г. здійснити перевірку обставин,

викладених у скаргах, що надійшли на адресу кваліфікаційної комісії щодо судді Шкурата А.М. 

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України від 25.05.2007 р. відкрито дисциплінарне

провадження стосовно судді Господарського суду м. Києва Шкурата Анатолія Миколайовича та створено робочу

групу у складі: голови кваліфікаційної комісії Подоляк О.А., заступника голови комісії Терця В.М. і членів комісії:

Дунаєвської Н.Г., Яреми В.Г., Гречківського П.М. (для здійснення перевірки обґрунтованості обставин, викладених у

поданні народного депутата України та скаргах представників суб'єктів господарювання щодо судді Шкурата А.М.). 

Крім того, за дорученням голови Ради суддів господарських судів України від 16.05.2007 р. № 11&10/611/669 та

від 15.06.2007 р. № 11&10/763/844 з метою встановлення обґрунтованості посилань на порушення суддею

РІШЕННЯ 
Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України

13 липня 2007 року м. Київ

Кваліфікаційна комісія суддів господарських судів України у складі: 

головуючого — голови Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України Подоляк О.А.,

членів комісії:  Шаргала В.І., Дунаєвської Н.Г., Чернова Є.В., Шевченка Е.О., Міщенка П.К., Єфіменка Л.В., Фесенко

І.М., Терця В.М., Гречківського П.М.,
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ниШкуратом А.М. чинного законодавства та вирішення питання про наявність або відсутність підстав для ініціювання

дисциплінарного провадження членами Ради суддів господарських судів України Пановою І.Ю. та Шестаком В.І.

здійснено перевірку щодо обґрунтованості скарг представників: ТОВ "Пілот&Експрес" у справі № 22/62;

ТОВ "Фінансовий альянс" у справах № 22/63, 22/64, 22/65, ТОВ "Регіонінвест" у справі № 34/514&18/456&22/121, ВАТ

"Готельний комплекс "Либідь" у справі № 22/1 на дії судді Господарського суду міста Києва Шкурата А.М. у зв'язку з

розглядом ним зазначених справ. 

15 червня 2007 року члени Ради суддів господарських судів України І. Панова, В. Шестак та 19 червня 2007 року

члени кваліфікаційної комісії, судді Вищого господарського суду України: О. Подоляк, Н. Дунаєвська, а 5 липня 2007

року члени кваліфікаційної комісії суддів В. Терець, П. Гречківський в приміщенні Господарського суду м. Києва

звернулися особисто до судді Шкурата А.М. за поясненнями з метою встановлення обґрунтованості посилань

авторів звернення на порушення суддею Шкуратом А.М. обов'язків судді, встановлених ст. 6 Закону України "Про

статус суддів". 

Суддя Шкурат А.М. надав письмові пояснення тільки членам Ради суддів господарських судів України, згідно яких

підтвердив, що рішень у справах №22/62, 22/63, 22/64, 22/65, 22/66, 22/58&а, № 34/514&18/456&22/121, № 22/41 не

прийнято, провадження не закінчено, справи перебувають на стадії судового розгляду.

Членам же кваліфікаційної комісії суддя Шкурат А.М. пояснення з даного питання надавати відмовився. Крім

того, він проігнорував запрошення бути присутнім на засіданнях кваліфікаційної комісії 25.05.2007 та 13.07.2007 р.,

на яких обговорювалося питання щодо можливості притягнення його до дисциплінарної відповідальності та

застосування до нього дисциплінарного стягнення. Жодного документу, який би підтвердив його відсутність на

засіданні кваліфікаційної комісії з поважних причин, не надано. За таких обставин розгляд питання про

притягнення судді Господарського суду м. Києва Шкурата А.М. здійснено без його участі. 

Із наявних матеріалів вбачається, що суддя Господарського суду м. Києва Шкурат А.М. порушує службову дисци&

пліну та розпорядок роботи Господарського суду м. Києва, про що свідчать акти про його відсутність на робочому

місці 24, 25 травня 2007р. протягом робочого дня, 29 травня 2007р. — з 11&00 до 18&00, 30 травня 2007р. — з 9&00

до 9&45, 5 червня 2007р. — з 14&00 до 16&00, складені начальником оргкадрового відділу Король О.Г., начальником

відділу забезпечення діяльності судових колегій Господарського суду м. Києва Сапсай Т.П. та помічником судді

Радик О.П.

Крім того, суддя Шкурат А.М. при розгляді справ №22/62, 22/63, 22/64, 22/65, 22/66, 22/58&а, № 34/514&18/456&

22/121, № 22/41 грубо порушує вимоги процесуального законодавства України та вчиняє дії, які викликають сумнів

у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, а саме:

4 № 22/90 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансово4консультативний центр

сприяння розвитку підприємництва" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Волгабурмаш4Україна" про

визнання недійсними договорів та виселення із займаних приміщень.

Позовна заява надійшла до Господарського судум. Києва —18.02.2005р.

Передана судді Господарського суду м. Києва Шкурату А.М.— 28.11.2005р. (новий розгляд).

Стан справи: 16.03.2005 р. суддя Шкурат А.М. прийняв рішення про задоволення позову.

Постановою КАГС від 27.04.2005 р. рішення у справі скасовано, прийнято нове рішення — про відмову у позові.

Постановою ВГСУ від 04.10.2005 р. постанова КАГС скасована, рішення судді Шкурата А.М. залишено без змін.

13.10.2006 р. надійшла заява відповідача про перегляд рішення за нововиявленими обставинами.

Рішенням від 16.02.2007 р. заяву задоволено, рішення від 16.03.2005 р. скасовано, у позові відмовлено.

Відповідно до протоколу судового засідання від 16.02.2007 р., незважаючи на надходження до суду заяви про

відвід судді Шкурата А.М. від розгляду даної справи, він розглянув цю справу та оголосив рішення, яким задовольнив

заяву відповідача про перегляд рішення Господарського суду міста Києва від 16.03.2005 р. за нововиявленими

обставинами, скасував рішення Господарського суду міста Києва від 16.03.2005 р. та у задоволенні позову відмовив.

Постановою ВГСУ від 05.06.2007 р. рішення від 16.02.2007 р. скасовано, рішення від 16.03.2005 р. залишено без

змін.

12.06.2007 р. справа повернулась з ВГСУ.

12.07.2007 р. справу направлено до Верховного Суду України з касаційною скаргою на Постанову ВГСУ від

05.06.2007 р. у справі №22/90.

4 № 22/1 за позовом ТОВ "Курені" до ВАТ "Готельний комплекс "Либідь" про визнання незаконними

позачергових зборів акціонерів відповідача від 03.03.2004 р., визнання незаконними рішень, які були прийняті на

цих зборах, та про зобов'язання реєстратора внести зміни до реєстру акціонерів.

Позовна заява надійшла до Господарського суду м. Києва —10.01.2007 р.

Передана судді Господарського суду м. Києва Шкурату А.М.— 11.01.2007 р.

Стан справи: Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.01.2007 р. порушено провадження у справі та

призначено її розгляд на 22.01.2007р. 
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справи № 22/1, а 21.02.2007 р. — заява про відвід судді Шкурату від розгляду даної справи.

На зазначених зверненнях заступником голови Господарського суду м. Києва Саранюком В.І. вчинено резолюції,

відповідно до яких суддю Шкурата зобов'язано надати справу № 22/1 для вирішення поданих клопотань.

Проте, згідно з доповідною запискою провідного спеціаліста відділу діловодства Романишена Р.М. та службовою

запискою начальника відділу діловодства Господарського суду м. Києва Терелі І.Л., суддя Шкурат А.М. приймати

документи для виконання відмовляється та справу №22/1 для вирішення заяв відповідача не надає, у зв'язку з чим

клопотання про призначення колегіального розгляду справи та заява про відвід судді знаходяться в канцелярії суду

і тривалий час не розглядаються по суті.

28.02.2007 р. надійшла апеляційна скарга від відповідача на рішення Господарського суду м. Києва від

19.02.2007 р. у справі №22/1 про задоволення позовних вимог, проте і на даний час суддя Шкурат А.М. не надав

зазначену справу для скерування її до Київського апеляційного господарського суду.

У базі даних судового інформаційного центру відсутні відомості про прийняте рішення у справі чи подальший

хід її розгляду.

4 № 34/514—18/456—22/121 за позовом заступника Генерального прокурора України в інтересах Верховної

Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України до ТОВ "Регіонінвест" про визнання

договору міни державного майна недійсним.

Позовна заява надійшла до Господарського суду м. Києва —18.10.2004 р.

Передана судді Господарського суду м. Києва Шкурату А.М.— 31.07.2006 р. (на новий розгляд).

Стан справи: 25.01.2007 р. до Господарського суду м. Києва надійшла заява ТОВ "Регіонінвест" про відвід судді

Шкурата А.М. від розгляду даної справи.

Ухвалою заступника голови Господарського суду міста Києва Саранюка В.І. від 29.01.2007 р. заяву про відвід судді

залишено без задоволення, а справу передано на розгляд судді Демидовій А.М.

Розпорядженням в.о. голови Господарського суду міста Києва Іванової Л.Б. від 10.02.2007 р. розгляд справи

№ 34/514&18/456&22/121 доручено здійснювати колегіально в наступному складі суду: головуючий суддя Шкурат

А.М., судді Демидова А.М. та Хілінська В.В.

Ухвалою суду від 21.02.2007 р. колегією суддів прийнято до свого провадження справу № 34/514&18/456&22/121

та призначено її розгляд на 23.02.2007 р.

23.02.2007 р. канцелярією Господарського суду зареєстровано дві заяви ТОВ "Регіонінвест" про відвід судді

Шкурата А.М. від розгляду даної справи, клопотання відповідача про призначення колегіального розгляду справи

та дві заяви ТОВ "Регіонінвест" про відвід всьому складу колегії суддів.

23.02.2007 р. суддя Шкурат А.М. звернувся до в.о. голови Господарського суду міста Києва Іванової Л.Б. із заявою

про зміну складу суду у зв'язку з тим, що судді Демидова А.М. та Хілінська В.В. покинули судове засідання, не

пояснюючи свої дії.

На заяві судді Шкурата А.М. в.о. голови Господарського суду міста Києва Іванова Л.Б. 26.02.2007 р. вчинила

резолюцію, згідно з якою доручила судді Шкурату А.М. надати справу № 34/514&18/456&22/121 для вирішення

поданої заяви, а також надати 5 заяв про відвід.

Суддя Шкурат А.М. не виконав зазначену резолюцію та не надав керівництву суду ані справу № 34/514&18/456&

22/121, ані 5 заяв про відвід, які він тримає у себе, що перешкоджає їх вирішенню.

11.06.2007 р. суддя Шкурат А.М., незважаючи на те, що для розгляду даної справи була призначена колегія суддів,

не реагуючи на заявлений йому відвід, одноособово прийняв у справі рішення про задоволення первісного позову

та про відмову у задоволенні зустрічного позову.

15.06.2007 р. від відповідача надійшла апеляційна скарга, але суддя Шкурат А.М. до цього часу справу не надав

для скерування її до Київського апеляційного господарського суду.

03.07.2007р. справу направлено до Київського апеляційного господарського суду.

4 № 22/62 за позовом Закритого акціонерного товариства "Київське агентство повітряних сполучень "Кий

Авіа" до ТОВ "Пілот4Експрес" про спростування інформації, що не відповідає дійсності.

Позовна заява надійшла до Господарського суду м. Києва — 07.02.2007 р.

Передана судді Господарського суду м. Києва Шкурату А.М. — 07.02.2007 р.

Стан справи: Згідно з даними служби діловодства суду останнє судове засідання у справі відбулося 27.04.2007 р.

Заява про відвід надійшла до суду 13.03.2007 р., але на даний час не розглянута, оскільки суддя відмовився надати

справу.

На даний час справа в секторі 22, рішення у ній не прийнято.

4 № 22/63 за позовом Закритого акціонерного товариства "Київське агентство повітряних сполучень "Кий

Авіа" до Тарасенко Сергія Михайловича та Кураченко Михайла Адамовича про визнання недійсним попереднього

договору № КП42006/4409 від 04.09.2006 р.

Позовна заява надійшла до Господарського суду м. Києва — 07.02.2007 р.
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ниПередана судді Господарського суду м. Києва Шкурату А.М. — 07.02.2007 р.

Стан справи: Згідно з даними служби діловодства суду останнє судове засідання у справі відбулося 27.04.2007 р.

Заява про відвід надійшла до суду 13.03.2007 р., але на даний час не розглянута, оскільки суддя відмовився надати

справу.

На даний час справа в секторі 22, рішення у ній не прийнято.

4 № 22/64 за позовом Закритого акціонерного товариства "Київське агентство повітряних сполучень "Кий

Авіа" до Кураченка М.А. та Руденко С.І. про визнання недійсним договору купівлі4продажу цінних паперів.

Позовна заява надійшла до Господарського суду м. Києва — 07.02.2007 р.

Передана судді Господарського суду м. Києва Шкурату А.М. — 07.02.2007 р.

Стан справи: Згідно з даними служби діловодства суду останнє судове засідання у справі відбулося 27.04.2007 р.

Заява про відвід надійшла до суду 13.03.2007 р., але на даний час не розглянута, оскільки суддя відмовився надати

справу.

На даний час справа в секторі 22, рішення у ній не прийнято.

4 № 22/65 за позовом Закритого акціонерного товариства "Київське агентство повітряних сполучень "Кий

Авіа" до Піпченка Дмитра Вікторовича та Колядної Віри Василівни про визнання недійсним договору купівлі4

продажу цінних паперів.

Позовна заява надійшла до Господарського суду м. Києва — 07.02.2007 р.

Передана судді Господарського суду м. Києва Шкурату А.М. — 07.02.2007 р.

Стан справи: Згідно з даними служби діловодства суду останнє судове засідання у справі відбулося 27.04.2007 р.

Заява про відвід надійшла до суду 13.03.2007 р., але на даний час не розглянута, оскільки суддя відмовився надати

справу.

На даний час справа в секторі 22, рішення у ній не прийнято.

4 № 22/66 за позовом Закритого акціонерного товариства "Київське агентство повітряних сполучень "Кий

Авіа" до Онопрієнко І.М. та ТОВ "Фінансовий альянс", треті особи: Кураченко М.А., ТОВ "Реєстр4Інком", про

визнання недійсним договору купівлі4продажу цінних паперів.

Позовна заява надійшла до Господарського суду м. Києва — 07.02.2007 р.

Передана судді Господарського суду м. Києва Шкурату А.М. — 07.02.2007 р.

Стан справи: Згідно з даними служби діловодства суду останнє судове засідання у справі відбулося 27.04.2007 р.

Заява про відвід надійшла до суду 13.03.2007 р., але на даний час не розглянута, оскільки суддя відмовився надати справу.

На даний час справа в секторі 22, рішення у ній не прийнято.

4 № 22/41 за позовом Українсько4білоруського товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Луксор" до

Закритого акціонерного товариства "Дніпровський універмаг" про стягнення 277 753, 89 грн.

Позовна заява надійшла до Господарського суду м. Києва — 15.09.2006 р.

Суддя Господарського суду м. Києва Шкурат А.М. отримав позовну заяву — 18.09.2006 р.

Стан справи: Ухвалою від 08.12.2006 р. порушено провадження у справі та призначено її розгляд на 15.01.2007 р. 

Заява про відвід надійшла 05.03.2007 р., до цього часу не розглянута, оскільки суддя відмовився надати справу.

За даними служби діловодства справа перебуває в секторі 22, рішення у ній не прийнято.

4 № 22/584А за позовом Закритого акціонерного товариства "Київське агентство повітряних сполучень "Кий

Авіа" до Тимчасово виконуючого обов'язки Територіального управління Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку про оскарження дій посадової особи.

Стан справи: Згідно з даними служби діловодства суду останнє судове засідання у справі відбулося 24.04.2007 р.

За даними діловодства надійшло 5 відводів судді Шкурата А.М. від розгляду даної справи та 2 апеляційні скарги

на ухвали Господарського суду м. Києва від 01.03.07 та 23.03.07 р., але на даний час вони не розглянуті, оскільки

суддя Шкурат А.М. не надає справу. 

На даний час справа в секторі 22, рішення у ній не прийнято.

З огляду на викладене суддею Господарського суду м. Києва Шкуратом Анатолієм Миколайовичем при розгляді

зазначених справ не дотримано і грубо порушено вимоги ст.129 Конституції України, ст. 20, 22, 69, 77, 81&1

Господарського процесуального кодексу України, а також вчинено дії, які викликають сумнів у його об'єктивності,

неупередженості та незалежності.

Недотримання суддею Шкуратом А.М. вищезазначених норм процесуального закону свідчить про невиконання

ним своїх обов'язків судді згідно ст.6 Закону України "Про статус судді", порушення присяги судді, повне

ігнорування основних принципів правосуддя та вимог процесуального закону, що викликає сумнів в подальшому

перебуванні його на посаді судді.

У відповідності до статті 31 Закону України "Про статус суддів" порушення суддею своїх обов'язків та

законодавства при розгляді судових справ є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Із встановлених фактів порушення суддею Шкуратом Анатолієм Миколайовичем вимог процесуального

законодавства члени кваліфікаційної комісії вбачають наявність несумлінності судді, порушення ним присяги судді,
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ни що є підставою для направлення до Вищої ради юстиції рекомендації для вирішення питання про внесення

подання щодо звільнення судді Господарського суду м. Києва Шкурата Анатолія Миколайовича з посади судді.

Приймаючи до уваги невідповідність дій судді Шкурата Анатолія Миколайовича вимогам чинного законодавства

щодо порядку розгляду господарських справ, члени кваліфікаційної комісії дійшли висновку рекомендувати голові

Господарського суду м. Києва Саранюку В.І. вжити усіх відповідних заходів реагування для забезпечення

дотримання вимог господарського процесуального законодавства при розгляді господарських справ, що

перебувають у провадженні судді Господарського суду м. Києва Шкурата Анатолія Миколайовича.

На підставі наведеного, керуючись ч.1, 4 ст.6, ст.31, ч.3 ст. 32 Закону України "Про статус суддів", п.3 ст.77, ст. 96,

п.1 ст. 98 Закону України "Про судоустрій України" кваліфікаційна комісія суддів господарських судів України

ВИРІШИЛА:

1. Направити до Вищої ради юстиції рекомендацію для вирішення питання про внесення подання про

звільнення судді Господарського суду м. Києва Шкурата Анатолія Миколайовича з посади судді за порушення

присяги.

2. Рекомендувати голові Господарського суду м. Києва Саранюку В.І. вжити усіх відповідних заходів реагування

для забезпечення дотримання вимог господарського процесуального законодавства при розгляді господарських

справ, що перебувають у провадженні судді Господарського суду м. Києва Шкурата Анатолія Миколайовича.

3. Копію даного рішення направити суб'єкту подання та особі, щодо якої вирішувалось питання.

Дане рішення може бути оскаржено в порядку ст. 83, 84, 101 Закону України "Про судоустрій України".

Голова кваліфікаційної комісії Подоляк О.А.

Члени кваліфікаційної комісії: Шаргало В.І.

Дунаєвська Н.Г.

Чернов Є.В.

Шевченко Е.О.

Міщенко П.К.

Єфіменка Л.В.

Фесенко І.М.

Терець В.М.

Гречківський П.М.
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розглянувши у відкритому засіданні за участю судді Господарського суду Миколаївської області Горобченка Д.М.

подання народних депутатів України В. Потапова, О. Рябеки, О. Ляшко, Чмиря С.М., члена Ради суддів України

Балуха В.С. та Асоціації українських банків щодо ініціювання питання про притягнення судді господарського суду

Миколаївської області Горобченка Дмитра Миколайовича до дисциплінарної відповідальності у зв'язку з розглядом

справ № 10/112 та 10/171/06, 

заслухавши доповідь заступника голови кваліфікаційної комісії В.Шаргала, члена кваліфікаційної комісії

Шевченка Е.О. та пояснення вищезазначеного судді з даного питання,

ВСТАНОВИЛА:

Справа № 10/112
До Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України надійшло подання члена Ради суддів України

Балуха В.С. та звернення народного депутата України Чмиря С.М. щодо ініціювання питання про притягнення судді

Господарського суду Миколаївської області Горобченка Дмитра Миколайовича до дисциплінарної відповідальності,

посилаючись на те, що господарським судом протягом більш ніж 2,5 років не вжито передбачених Законом

України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" заходів щодо виявлення

кредиторів Державної акціонерної холдингової компанії "Чорноморський суднобудівний завод" (далі — ДАХК

"ЧСЗ"), складання та затвердження реєстру вимог кредиторів, тривалість процедури розпорядження майном

перевищує встановлений цим Законом термін у 12 разів, суддею допущено грубе порушення вимог процесуального

законодавства щодо неупередженості вирішення спору, а саме ст.20 ГПК України, всупереч вимог якої суддя не

заявив самовідвід. 

Крім того, із звернення народного депутата України Чмиря С.М. вбачається, що суддя Горобченко Д.М. ухвалою

від 14.06.04 р. скасував п.4 ухвали Арбітражного суду Миколаївської області від 10.09.97 р. у справі №1506/2, яким

накладено обмеження та заборону здійснювати будь&які дії щодо відчуження, передачі майна боржника, де б воно

не знаходилось та в якому б вигляді воно не було, здійснювати дії по реорганізації боржника, внесення ним майна

та інших активів як внеску до новостворених підприємств.

Користуючись цим, розпорядник майна ДАХК "ЧСЗ" арбітражний керуючий Капелюшний І.В. листом від

21.06.04 р. № 186 надав згоду на безвідплатне відчуження майна ДАХК "ЧСЗ" загальною вартістю понад 180 млн. грн.

шляхом передачі до статутного фонду ЗАТ "Наваль", внаслідок чого ДАХК "ЧСЗ" позбавилась виробничих

потужностей і перестала існувати як виробнича одиниця.

30.06.04 р. без виклику сторін суддя Горобченко Д.М. розглянув клопотання голови правління ДАХК "ЧСЗ" та

розпорядника майна ДАХК "ЧСЗ" і ухвалою від 30.06.04 р. ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів до

закінчення провадження у справі № 10/112 про банкрутство ДАХК "ЧСЗ"".

Заступником голови кваліфікаційної комісії Шаргалом В.І. за даними фактами проведено перевірку, якою

встановлено, що суддя Горобченко Д.М., отримавши клопотання розпорядника майна щодо скасування п.4 ухвали

Арбітражного суду Миколаївської області від 10.09.1997 р., яким накладено обмеження та заборону здійснювати

будь&які дії щодо майна боржника, з посиланням на те, що існування цих обмежень перешкоджає фінансово&

господарській діяльності боржника та обмежує можливість відновлення його платоспроможності, не перевіривши

обґрунтованість цього клопотання, задовольнив його ухвалою суду від 14.06.2004 р., а через два тижні знову ввів

мораторій.

Також матеріалами справи підтверджено, що зазначеним суддею порушена передбачена законом тривалість

процедури розпорядження майном — майже три роки, триває процедура розпорядження майном. Тоді як

відповідно до п.11 ст.11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його

банкрутом", суддею за результатами розгляду заяви кредитора та відзиву боржника у підготовчому засіданні

виноситься ухвала, в якій визначаються, зокрема, дата засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію

боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення

РІШЕННЯ 
Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України

28 вересня 2007 року м. Київ

Кваліфікаційна комісія суддів господарських судів України у складі: 

головуючого — голови Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України Подоляк О.А.,

членів комісії:  Шаргала В.І., Дунаєвської Н.Г., Чернова Є.В., Шевченка Е.О., Міщенка П.К., Єфіменка Л.В., Фесенко

І.М., Терця В.М., Гречківського П.М.,  Яреми В.Г.,
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підготовчого засідання суду.

За таких обставин рішенням кваліфікаційної комісії від 25.05.2007 р. відкрито дисциплінарне провадження

стосовно судді Господарського суду Миколаївської області Д. Горобченка.

У зв'язку з тим, що у матеріалах справи Господарського суду Миколаївської області № 10/112 відсутні докази на

підтвердження чи спростування факту безвідплатного відчуження майна ДАХК "ЧСЗ" протягом 14.06.—

30.06.2004 рр. на суму понад 180 млн. грн. шляхом передачі до статутного фонду ЗАТ "Наваль", кваліфікаційною

комісією відправлено запити народному депутату України Чмирю С.М., головам Державної податкової адміністрації

у Миколаївській області Страшному А.А. та Господарського суду Миколаївської області Ковалю Ю.М. про надання

даної інформації.

На виконання запиту голови кваліфікаційної комісії на адресу комісії надійшли копії документів,

підтверджуючих факт безвідплатного відчуження майна Державної акціонерної холдінгової компанії

"Чорноморський суднобудівний завод" шляхом передачі до статутного фонду Закритого акціонерного товариства

"Наваль" загальною вартістю 180 млн. грн., а саме: 

• Копія протоколу № 6 засідання спостережної ради ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод" від

15.06.2004 р.;

• Копія протоколу №1 установчих зборів закритого акціонерного товариства "Наваль";

• Копія акту від 21.06.2004 р. приймання&передачі основних засобів ДАХК "Чорноморський суднобудівний

завод", що передаються до статутного фонду ЗАТ "Наваль" ;

• Копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ "Наваль" від 25.06.2004;

• Копія довідка № 8383/04 з ЄДРПОУ від 29.06.2004;

• Копія Статуту ЗАТ "Наваль";

• Копія Статуту ЗАТ"МСЗ"Наваль";

• Копія переліку основних засобів ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод", що передаються до статутного

фонду ЗАТ "Наваль".

Із зазначених матеріалів вбачається, що 15 червня 2004 року на засіданні спостережної ради ДАХК

"Чорноморський суднобудівний завод" ухвалено рішення про утворення за участю цього товариства нового

суб'єкта господарювання — Закритого акціонерного товариства "Наваль" з дольовою часткою ДАХК

"Чорноморський суднобудівний завод" у статутному капіталі нового товариства в розмірі 99,889% , а також рішення

про передачу основних засобів виробництва, що входять до складу цілісного майнового комплексу ДАХК

"Чорноморський суднобудівний завод" до статутного фонду ЗАТ "Наваль" .

21 червня 2004 року установчими зборами ЗАТ "Наваль" ухвалено рішення про створення Закритого

акціонерного товариства "Наваль" зі статутним фондом 180,2 млн. грн. у складі двох засновників: ДАХК

"Чорноморський суднобудівний завод" та акціонерної компанії "Мерибені Енерджі Корп." (Канада). Статут ЗАТ

"Наваль" був зареєстрований 25 червня 2004 року Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією.

17 вересня того ж року до статутного фонду ЗАТ "Наваль" передано майно ДАХК "Чорноморський суднобудівний

завод" загальною вартістю 180 млн. грн. 

18 вересня 2004 року спостережна рада ЗАТ "Наваль" ухвалила рішення про створення ЗАТ "МСЗ"Наваль" за

участю ЗАТ "Наваль" з дольовою часткою остатнього не менше 75% , а також про передачу основних засобів

виробництва, що входять до складу цілісного майнового комплексу ЗАТ "Наваль", і об'єктів незавершеного

будівництва і незавершеного технічного переозброєння до статутного фонду ЗАТ"МСЗ"Наваль". 

20 вересня 2004 року установчими зборами ЗАТ "МСЗ"Наваль" ухвалено рішення про створення ЗАТ "МСЗ

"Наваль" зі статутним фондом 200 млн. грн. у складі двох засновників: ЗАТ "Наваль" та ТОВ "Центр розвитку

проектів". Внесок ЗАТ "Наваль" до статутного фонду ЗАТ "МСЗ"Наваль" становив 199,8 млн. грн., з яких: грошима —

55911000, а решту — майном.

У той же день до статутного фонду ЗАТ "МСЗ"Наваль" передано майно загальною вартістю 143 млн. грн., яке ЗАТ

"Наваль" отримало 17 вересня 2004 року від ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод" .

Постановою Господарського суду м. Києва від 22 вересня 2005 року ЗАТ "Наваль" визнано банкрутом та відкрито

його ліквідаційну процедуру. 

15 листопада 2005 року це товариство вилучено з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій

України. 

Таким чином, ЗАТ "МСЗ"Наваль" всупереч волі акціонерів ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод"

безвідплатно стало власником більшої частини майна холдингової компанії, не маючи жодних майнових чи

фінансових зобов'язань перед цим товариством. 

Справа № 10/171/06
До Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України надійшла скарга народних депутатів України

В. Потапова, О. Рябеки, О. Ляшко та Асоціації українських банків на дії судді Господарського суду Миколаївської
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дисциплінарної відповідальності.

У зверненні заявників вказується на порушення суддею Господарського суду Миколаївської області Горобчен&

ком Д.М. норм чинного процесуального та матеріального законодавства, зокрема:

& всупереч принципам гласності, змагальності, рівності сторін, відкритості судового розгляду справи про

банкрутство суддя на підставі сфальсифікованого, підробленого звіту ліквідатора Донкова С.В. та складеного ним

ліквідаційного балансу, який містить недостовірні дані, залишивши поза увагою вимоги кредиторів до ВАТ

"Агроекспорт", які були визнані у встановленому Законом "Про відновлення платоспроможності або визнання

боржника банкрутом", скасував арешти та інші обмеження щодо майна, яке належить банкруту у справі, затвердив

мирову угоду про передачу всіх активів боржника лише одному кредитору (ТОВ "Юридична фірма "Основа") та

ліквідував підприємство;

& затверджуючи мирову угоду, суддею порушено ч. 3 ст. 35 Закону України "Про відновлення платоспроможності

боржника або визнання його банкрутом", якою встановлено, що рішення про укладення мирової угоди від імені

кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів — членів комітету та вважається

прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову

згоду на укладення мирової угоди. Про наявність заставного майна свідчать договори іпотеки, а також заборони на

їх відчуження, внесені до: реєстру іпотек; єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна.

& суддя Господарського суду Миколаївської області Горобченко Д.М. в порушення вимог ст. 10 Закону України

"Про аудиторську діяльність" від 22.04.1999 р. № 3125&ХІІ не забезпечив проведення обов'язкової аудиторської

перевірки ВАТ "Агроекспорт".

За результатами здійсненої перевірки обставин, викладених у зверненні заявників, встановлено наступне. 

15 березня 2006 р. суддею Господарського суду Миколаївської області Д.М. Горобченком за заявою ТОВ "Астон

Індастріал" порушено справу № 10/171/06 про банкрутство ВАТ "Агроекепорт" за ознаками п. 1 ст. 52 Закону

України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

20 березня 2006 р. суддею Горобченком Д.М. винесено постанову у справі про визнання банкрутом та відкриття

ліквідаційної процедури у відношенні ВАТ "Агроекепорт".

30 березня 2006 року в газеті "Голос України" (№ 58 (3808) надруковано оголошення про порушення

провадження у справі та про визнання банкрутом ВАТ "Агроекепорт", а також про призначення його ліквідатором

Соляника О.О. Крім того, у вказаному оголошенні встановлено місячний строк для надання кредиторами своїх

документально підтверджених вимог до Боржника.

Враховуючи викладене вище, комерційними банками у встановлений строк направлено до Господарського суду

Миколаївської області та до ліквідатора боржника заяву про визнання кредиторами у справі № 10/171/06 про

банкрутство ВАТ "Агроекспорт". Загальна сума кредиторських вимог за попередніми розрахунками склала близько

400 млн. грн.

Проте заявлені комерційними банками кредиторські вимоги визнаються тільки діючим на момент подачі заяв

ліквідатором боржника Соляником О.О. Суддею ж виносяться ухвали про відмову у прийнятті заяв комерційних

банків у зв'язку із тим, що вказані заяви не підлягають розгляду в господарських судах України.

Крім того, кількома кредиторами, які були не згодні із порушенням справи про банкрутство ВАТ "Агроекепорт",

та самим арбітражним керуючим винесену суддею постанову про банкрутство оскаржено до Вищого

господарського суду України. 

Після розгляду вказаної справи Вищим господарським судом України та Верховним Судом України наприкінці

грудня 2006 року справу повернуто на розгляд до Господарського суду Миколаївської області.

У подальшому суддею Господарського суду Миколаївської області Горобченком Д.М. винесено наступні ухвали:

1) від 22 грудня 2006 року у справі № 10/171/06 , якою:

& визнано ТОВ "Юридична фірма "Основа" кредитором ВАТ "Агроекспорт" з кредитною заборгованістю в

розмірі 52 738 270,0 грн.;

& строк для подання заяв про визнання кредиторських вимог вважати таким, що закінчився;

& інші кредиторські вимоги, які не подані у встановлений для цього строк, вважати погашеними.

2) від 22 грудня 2006 року у справі № 10/171/06, якою:

& заяву ліквідатора банкрута Донкова С.В. про скасування арештів та інших обмежень щодо майна, яке належить

банкруту, задоволено;

& скасовано всі арешти та інші обтяження щодо майна банкрута (ВАТ "Агроекспорт", Миколаївська область,

Жовтневий район, с. Шевченкове, вул. Врожайна, 1, код 25376829), де б воно не знаходилось та з чого б не

складалось;

& копію ухвали надіслано банкруту, ініціюючому кредитору та ліквідатору.

3) від 25 грудня 2006 року у справі № 10/171/06, якою:

& затверджено мирову угоду, укладену між Боржником та Кредитором ТОВ "Юридична фірма "Основа",
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ни & визнано за Кредитором ТОВ "Юридична фірма "Основа" право власності на активи Боржника,

& припинено повноваження арбітражного керуючого (ліквідатора) Донкова С.В.

4) від 25 грудня 2006 року у справі № 10/171/06, якою:

• провадження у справі припинено,

• затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс боржника,

• ліквідовано відкрите акціонерне товариство "Агроекспорт",

• державні органи зобов'язано виконати ухвалу щодо проведення відповідних дій по ліквідації боржника.

У наданих до Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України поясненнях суддя Горобченко Д.М.

зазначив, що діяв відповідно до норм матеріального та процесуального законодавства. 

Ухвала Господарського суду Миколаївської області від 22.12.2006 р. про визнання ТОВ "Юридична фірма

"Основа" єдиним кредитором по справі № 10/171/06 мотивована тим, що відповідно до рішення ВСУ від 24.10.2006

р. по справі №3/285/05 на час порушення справи про банкрутство ВАТ "Агроекспорт" ініціюючий кредитор ТОВ

"Астон Індастріал" не мав безспірних вимог до боржника;

& відповідно до вимог ст. 1, 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання

його банкрутом", п.4 ст.З Закону України "Про виконавче провадження" ТОВ "Юридична фірма "Основа" має

безспірні вимоги до ВАТ "Агроекспорт" в розмірі 52 738 270 грн.;

& згідно з постановою Одеського апеляційного господарського суду від 26.09.2006 р. у справі № 10/171/06 та

вимогами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строк

для подання заяв про визнання кредиторських вимог закінчився;

& відповідно до п. 5 ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його

банкрутом" вимоги, які не заявлені у встановлений строк, вважаються погашеними.

Таким чином, господарський суд першої інстанції дійшов до висновку, що оскільки ліквідатором Соляником О.О.

не надано суду відповідей щодо звернення можливих кредиторів, то єдиним кредитором по справі № 10/171/06 є

ТОВ "Юридична фірма "Основа".

Постановою Вищого господарського суду України від 07.06.07р. у справі № 10/171/06 касаційну скаргу ЗАТ "ОТП

Банк", Бі.Ен.Пі. Паріба (Суісс) СА (Швейцарія), АКБ "ТАС&Комерцбанк" та Миколаївської обласної дирекції ВАТ

"Райффайзен Банк Аваль" задоволено, ухвалу Господарського суду Миколаївської області від 22.12.2006 р. про

визнання ТОВ "Юридична фірма "Основа" єдиним кредитором по справі № 10/171/06 скасовано, справу

направлено для розгляду до Господарського суду Миколаївської області в іншому складі суду.

Постанова Вищого господарського суду України від 07.06.07 р. у справі № 10/171/06 мотивована тим, що суддею

Д.М. Горобченком при винесенні ухвали від 22.12.2006 р. у справі № 10/171/06 не було дотримано вимог

процесуального законодавства, перевірено обставини справи, а тому справу вирішено з порушенням норм

матеріального права. 

Зокрема, суддею Господарського суду Миколаївської області Горобченком Д.М. при винесенні ухвали від

22.12.2006 р. у справі № 10/171/06 не враховано ту обставину, що до ліквідатора боржника Соляника О.О. були

подані заяви про визнання кредиторами по справі від ЗАТ "Банк Петрокоммерц&Україна", АКБ "ТАС& Комерцбанк",

АБ "Банк регіонального розвитку", ЗАТ "ОТП Банк" (колишня назва ВАТ "Райффайзен Банк"), ЗАТ "Банк НРБ", ТОВ

"Зерноторгівельна компанія", ТОВ "Агробанк", Миколаївської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та Бі.

Ен. Пі. Паріба (Суісс) СА, Швейцарія. Зазначені кредиторські вимоги були визнані ліквідатором ВАТ "Агроекспорт"

Соляником О.О., а тому суддею Горобченком Д.М. безпідставно та всупереч наявним матеріалам справи та нормам

законодавства винесено ухвалу про визнання ТОВ "Юридична фірма "Основа" єдиним кредитором у справі

№ 10/171/06.

Крім того, Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не

передбачено можливості постановлення ухвали про визнання єдиним кредитором по справі про банкрутство та

визначення строку таким, що закінчився для подання заяв з кредиторськими вимогами.

Прийняття суддею Господарського суду Миколаївської області Горобченком Д.М. ухвали від 22.12.2005 р. у

справі № 10/171/06 про визнання ТОВ "Юридична фірма "Основа" єдиним кредитором ВАТ "Агроекспорт" з

кредиторською заборгованістю 52738270,00 грн. та визначення строку таким, що закінчився для подання

заяв з кредиторськими вимогами, та визнання інших кредиторських вимог саме судом погашеними,

спричинило порушення прав інших кредиторів ВАТ "Агроекспорт", які звернулися до ліквідатора із заявами

про визнання кредиторами та кредиторські вимоги яких були визнані ліквідатором Соляником О.О., та

призвело до того, що майно боржника, в тому числі і те, яке знаходилось в заставі/іпотеці комерційних

банків, передано одному кредитору, вимоги інших кредиторів не розглянуто, що спричинило збитки

господарюючим суб'єктам.

За таких обставин, враховуючи, що обставини, викладені у зверненні скаржників про ініціювання дисци&

плінарного провадження щодо судді Господарського суду Миколаївської області Горобченка Д.М., а саме щодо
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ниприйняття суддею господарського суду Миколаївської області Горобченком Д.М. ухвали від 22.12.06 р. про визнання

єдиним кредитором ВАТ "Агроекспорт" ТОВ "Юридична фірма "Основа" та визначення строку таким, що закінчився

для подання заяв з кредиторськими вимогами, знайшли своє підтвердження в результаті здійсненої перевірки та є

підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. 

Відповідно до статті 31 Закону України "Про статус суддів" підставою для притягнення судді до дисциплінарної

відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку є порушення законодавства при розгляді судових справ

або порушення обов'язків, вказаних у статті 6 Закону України "Про статус суддів ".

Члени кваліфікаційної комісії дійшли згоди про порушення суддею Господарського суду Миколаївської області

Горобченком Дмитром Миколайовичем ст.6 Закону України "Про статус суддів" щодо забезпечення повного,

всебічного та об'єктивного розгляду судових справ. 

Із встановлених фактів порушення суддею Горобченком Д.М. вимог процесуального законодавства члени

кваліфікаційної комісії вбачають наявність несумлінності судді, порушення закону, яке потягло за собою настання

істотних наслідків, а також порушення посадових обов'язків, що є підставою для застосування щодо нього

дисциплінарного стягнення у вигляді догани.

На підставі наведеного, керуючись ч.1,4 ст. 6, ч.1 ст. 31 Закону України "Про статус суддів", п.3 ч.1 ст.77, ст. 96, 100,

п.1 ст. 98, Закону України "Про судоустрій України", Кваліфікаційна комісія суддів господарських судів України

ВИРІШИЛА:

1. Застосувати до судді Господарського суду Миколаївської області Горобченка Дмитра Миколайовича дисциплі&

нарне стягнення у вигляді догани.

2. Копію даного рішення направити суб'єкту подання та особі, щодо якої вирішувалось питання. 

Дане рішення може бути оскаржено в порядку ст. 83, 84, 101 ЗУ "Про судоустрій України".

Голова кваліфікаційної комісії Подоляк О.А.

Члени кваліфікаційної комісії: Шаргало В.І.

Дунаєвська Н.Г.

Чернов Є.В.

Шевченко Е.О.

Міщенко П.К.

Єфіменко Л.В.

Фесенко І.М.

Терець В.М.

Гречківський П.М.

Ярема В.Г.
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розглянувши у відкритому засіданні за участю голови Господарського суду Волинської області Кравчука В.О.,

судді цього суду Гончар М.М. подання народного депутата України Кирильчука Є.І. щодо ініціювання питання про

дисциплінарну відповідальність судді Господарського суду Волинської області Гончар М.М.,

заслухавши доповідь члена кваліфікаційної комісії Міщенка П.К., інформацію голови Господарського суду

Волинської області Кравчука В.О. та пояснення вищезазначеного судді з даного питання,

ВСТАНОВИЛА:

До Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України надійшло подання народного депутата України

Кирильчука Є.І. за скаргою директора ТзОВ "Волинська інвестиційна група" щодо незаконних, на думку автора

звернення, дій судді Господарського суду Волинської області Гончар М.М. у зв'язку з розглядом справ № 1/146&11А,

1/109&77 та 1/101&Б.

Підставою звернення до кваліфікаційної комісії народного депутата України Кирильчука Є.І. з ініціюванням

питання про дисциплінарну відповідальність судді Гончар М.М. стала скарга директора ТзОВ "Волинська

інвестиційна група" на дії вищезазначеного судді у справах:

№ 1/146&11А щодо відкриття провадження у справі в порядку адміністративного судочинства, тоді як цей спір,

на думку скаржника, повинен був розглядатися у порядку ГПК України; ненадіслання відповідачу ухвали суду про

відкриття провадження у справі, а також несвоєчасного повідомлення про прийняті ухвали суду щодо забезпечення

позову та невнесення цих ухвал (крім ухвал від 14.12.2007 та 20.12.2007 р.) до ЄДР;

№ 1/101&Б щодо затягування розгляду справи;

№ 1/109&77 щодо винесення ухвали про забезпечення позову, яка, за твердженням скаржника, є незаконною.

За даним фактом кваліфікаційною комісією здійснено перевірку, якою встановлено: 

Справа № 1/146411А за позовом ВАТ "Голобський комбінат хлібопродуктів" до Комунального підприємства

"Волинське бюро технічної інвентаризації" про скасування реєстрації права власності.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 12.12.2007 р. відкрито провадження в адміністративній

справі № 1/146&11А та призначено до розгляду на 30.01.2008 р.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 12.12.2007 р. забезпечено позов шляхом заборони

посадовим особам КП "Волинське бюро технічної інвентаризації" здійснювати будь&які дії щодо перереєстрації

цілісного майнового комплексу, що знаходиться в смт. Голоби, Ковельського району, вул. Ткача, 1.

Підставою для винесення ухвали про забезпечення позову було приєднане до позовної заяви клопотання.

14.12.2007 року від ВАТ "Голобський комбінат хлібопродуктів" надійшло клопотання про залучення до справи

відповідача ТзОВ "Волинська інвестиційна група" та вжиття заходів до забезпечення позову.

Причому у клопотанні позивач посилався на те, що представники ТзОВ "Волинська інвестиційна група"

здійснюють самовільне захоплення належного йому майна, що проявляється у заміні замків, виставленні власної

охорони, недопущенні на робочі місця працівників товариства.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 14.12.2007 р. залучено до справи відповідача ТзОВ

"Волинська інвестиційна група", та з метою забезпечення позову заборонено ТзОВ "Волинська інвестиційна група"

здійснювати будь&які дії щодо майна ВАТ "Голобський комбінат хлібопродуктів", зокрема, щодо цілісного

майнового комплексу, що знаходиться в смт. Голоби, Ковельського району, вул. Ткача, 1.

Постановою державного виконавця ДВС Луцького міського управління юстиції від 19.12.2007 року відмовлено у

відкритті виконавчого провадження про примусове виконання ухвали від 14.12.2007 року, оскільки у виконавчому

документі не зазначено місцезнаходження стягувача та боржника.

20.12.2007 року ВАТ "Голобський комбінат хлібопродуктів" повторно звернулося з клопотанням про залучення

до справи відповідача ТзОВ "Волинська інвестиційна група" та про вжиття заходів до забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 20.12.2007 року забезпечено позов шляхом заборони ТзОВ

"Волинська інвестиційна група", що знаходиться у м. Луцьку, вул. Бойка,11, вчиняти будь&які дії щодо цілісного

РІШЕННЯ 
Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України

5 вересня 2008 року м. Київ

Кваліфікаційна комісія суддів господарських судів України у складі: 

головуючого — голови Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України Подоляк О.А.,

членів комісії:  Шаргала В.І., Чернова Є.В., Мандриченка О.В., Міщенка П.К., Ємельянової І.І., Фесенко І.М., Терця

В.М., Гречківського П.М.,  
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нимайнового комплексу ВАТ "Голобський комбінат хлібопродуктів", за адресою смт.Голоби, Ковельського району,

вул.Ткача,1.

29.12.2007 року ВАТ "Голобський комбінат хлібопродуктів" звернулося до господарського суду із заявою про

вжиття заходів щодо зупинення дії документа про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, згідно з

яким за ТзОВ "Волинська інвестиційна група" зареєстровано право власності на цілісний майновий комплекс ВАТ

"Голобський КХП".

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 29.12.2007 р. забезпечено позов шляхом зупинення дії

рішення від 29.12.2007 р. Комунального підприємства "Волинське обласне бюро технічної інвентаризації" про

реєстрацію права власності за ТзОВ "Волинська інвестиційна група" на цілісний майновий комплекс ВАТ

"Голобський комбінат хлібопродуктів" в смт.Голоби, Ковельського району, вул. Ткача,1.

У зв'язку з невиконанням відповідачем вимог суду та непредставленням витребуваних документів і ненаправ&

ленням в судове засідання свого представника розгляд справи відкладено на 21.02.2008 року.

ТзОВ "Волинська інвестиційна група" звернулося до суду із заявою про відвід судді.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 04.02.2008 р. у задоволенні цієї заяви відмовлено.

Разом з тим розпорядженням заступника голови суду від 21.02.2008 року № 01&50/47 розгляд справи № 146&11А

доручено трьом суддям: Гончар М.М. (головуюча), Слупко В.Л. та Шуму М.С.

Постановою Господарського суду Волинської області від 21.02.2008 р. позов ВАТ "Голобський комбінат хлібо&

продуктів" задоволено, скасовано реєстрацію права власності на цілісний майновий комплекс ВАТ "Голобський

комбінат хлібопродуктів" за ТзОВ "Волинська інвестиційна група", здійснену КП "Волинське обласне бюро техніч&

ної інвентаризації" 10.12.2007 року, а також зобов'язано КП "Волинське обласне бюро технічної інвентаризації" до

01.03.2008 року відновити запис в реєстрі прав власності на нерухоме майно цілісного майнового комплексу

площею 14345,6 кв.м за ВАТ "Голобський комбінат хлібопродуктів", що знаходиться в смт. Голоби, Ковельського

району, Волинської області.

На даний час справа перебуває у Львівському апеляційному господарському суді.

Як вбачається із пояснень судді, при розгляді справи вона керувалася чинним законодавством і оскільки

предметом спору було скасування рішення суб'єкта владних повноважень, справа розглядалася за правилами КАСУ.

Щодо посилання скаржника на несвоєчасне повідомлення про прийняті ухвали суду щодо забезпечення позову,

то відповідно до ч.І ст.118 КАСУ клопотання про забезпечення адміністративного позову розглядається не пізніше

наступного дня після його одержання, а у разі обґрунтованості та терміновості вирішується негайно без

повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

Крім того, перевіркою встановлено, що ухвали Господарського суду Волинської області про забезпечення

адміністративного позову від 14.12.2007 р. надіслано ТзОВ "Волинська інвестиційна група" 21.12.2007 р., а від

29.12.2007 р. — в день її винесення.

Слід зазначити, що ухвалу про забезпечення адміністративного позову від 14.12.2007 року у вказаній справі

вчасно не надіслано ТзОВ "Волинська інвестиційна група" з вини технічних працівників суду, а не судді Гончар М.М.

Щодо невнесення в єдиний державний реєстр ухвали про відкриття провадження у справі №1\146&11А, а також

інших ухвал про забезпечення позову у даній справі, то це не було зроблено не з вини господарського суду.

Таким чином, підстав вважати, що суддя Гончар М.М. при розгляді даної справа діяла необ'єктивно чи

упереджено, немає.

Справа № 1/101CБ 
Ухвалою Господарського суду Волинської області від 27.06.2007 року у справі №1/101&Б порушено провадження

про банкрутство ЗАТ "Рожищенський птахокомбінат" на підставі заяви Приватної виробничо&комерційної фірми

"Гранд&Arpo". 

Розгляд справи призначено на 15.08.2007 року.

Вказаною ухвалою також зобов'язано боржника подати статут, свідоцтво, довідку з ЄДРПОУ, баланс, відзив,

список кредиторів, список боржників, номера рахунків у банках, розмір частки державної власності у статутному

фонді підприємства.

15.08.2007 року ЗАТ "Рожищенський птахокомбінат" звернулося до господарського суду з клопотанням про

відкладення розгляду справи на 10.09.2007 року у зв'язку з перебуванням посадових осіб товариства у відпустці і

неможливістю за їх відсутності подати документи, зазначені в ухвалі про порушення провадження у справі.

Ухвалою господарського суду від 15.08.2007 року розгляд справи відкладено на 30.08.2007 року.

У судовому засіданні брав участь представник ПВКФ "Гранд&Arpo".

30.08.2007 року кредитор ПВКФ "Гранд&Агро" звернувся до  господарського суду з клопотанням про оголошення

у судовому засіданні перерви до 30.09.2007 року, посилаючись на те, що ним з боржником ведуться переговори з

приводу погашення заборгованості.

На підставі цієї заяви ухвалою суду від 30.09.2007 року розгляд справи відкладено на 04.10.2007 року. Справу

розглянуто за участю представника кредитора. Представник боржника в судове засідання не з'явився.
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ни Ухвалою господарського суду від 01.10.2007 року у справі №1/101&Б повернуто без розгляду заяву ТзОВ

"Компанія система" Запорізького району з тих підстав, що станом на 01.10.2007 року господарським судом не

виносилась ухвала про зобов'язання ініціюючого кредитора подати оголошення в пресі.

09.10.2007 року ПВКФ "Гранд&Агро" звернулася з клопотанням про оголошення в судовому засіданні перерви до

30.10.2007 року.

У зв'язку із зазначеним клопотанням та необхідністю витребувати від боржника додаткові документи ухвалою

суду від 04.10.2007 року розгляд справи відкладено на 31.10.2007 року. Справу розглянуто за участю представника

кредитора.

Ухвалою суду від 31.10.2007 року розгляд справи відкладено на 28.11.2007 року за клопотанням боржника. У

судовому засіданні брав участь представник кредитора.

У судовому засіданні 28.11.2007 р. оголошено перерву до 04.12.2007 р. Справу розглянуто за участю кредитора і

боржника. 

Ухвалою господарського суду від 04.12.2007 року у справі №1/101&Б, яка розглядалася без представників

кредитора і боржника, заяву ПВКФ"Гранд&Arpo" про визнання банкрутом ЗАТ "Рожищенський птахокомбінат"

залишено без розгляду з посиланням на п.5 ст.81 ГПК України, якою передбачено, що господарський суд залишає

заяву без розгляду, якщо позивач без повноважних причин не подав витребувані господарським судом матеріали,

необхідні для вирішення спору.

Справа №1/109&77 за позовом ВАТ "Голобський комбінат хлібопродуктів" до ТзОВ "Волинська інвестиційна

група" про визнання незаконними дій.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 29.08.2007 р. порушено провадження у справі, розгляд

справи призначено на 18.10.2007 р. 

Ухвалою суду від 29.08.2007 р. забезпечено позов шляхом заборони ТзОВ "Волинська інвестиційна група"

перераховувати та ВАТ КБ "Приватбанк" зараховувати будь&які платежі, що надходять від ТзОВ "Волинська

інвестиційна група" в рахунок задоволення вимог ВАТ КБ "Приватбанк" як кредитора по кредитному договору

№3464 від 10.12.2003 року.

Ухвалою суду від 04.09.2007 р. у справі №1/109&77 в ухвалі від 29.08.2007 р. про забезпечення позову виправлено

описку і зазначено, що заборонено ЗАТ КБ "Приватбанк" зараховувати будь&які платежі, що надходять від ТзОВ

"Волинська інвестиційна група", в рахунок задоволення вимог кредитора ЗАТ КБ "Приватбанк".

У зв'язку з оскарженням ухвали суду від 29.08.2007 р. ухвалою господарського суду від 07.09.2007 р. провадження

у справі №1/109&77 зупинено.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 27.11.2007 року у справі №1/109&77 ухвалу суду

від 29.08.2007 р. скасовано.

Із суду апеляційної інстанції справу повернуто до Господарського суду Волинської області 23.01.2008 р. Ухвалою

від 25.01.2008 р. провадження у справі поновлено та призначено до розгляду на 27.02.2008 р.

Ухвалою заступника голови господарського суду від 29.02.2008 року заяву ТзОВ "Волинська інвестиційна група"

про відвід судді Гончар М.М. від участі у розгляді справи №1/109&77залишено без задоволення.

Ухвалою господарського суду від 13.03.2008 р. заяву за позовом ВАТ "Голобський комбінат хлібопродуктів" до

ТзОВ "Волинська інвестиційна група" про визнання незаконними дій залишено без розгляду.

Дана ухвала не оскаржувалася.

Таким чином, суддя Гончар М.М. при винесенні ухвали у справі № 1/109&77 дійшла іншого висновку, ніж

апеляційна інстанція, оскільки неправильно оцінила обсяг позовних вимог та відповідність виду забезпечення

позову.

Згідно з п.6 ст.14 ЗУ "Про судоустрій України" суддям забезпечується свобода неупередженого вирішення

судових справ відповідно до їх внутрішнього переконання, що ґрунтується на вимогах закону.

Відповідно до ст. 31 Закону України "Про статус суддів" скасування або зміна судового рішення не тягне за собою

дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь у прийнятті зазначеного рішення, якщо при цьому не було

допущено навмисного порушення закону чи несумлінності, що потягло за собою істотні наслідки.

Під час перевірки правомірності дій судді Господарського суду Волинської області Гончар М.М. не було вста&

новлено фактів, які б свідчили про свідоме навмисне порушення суддею норм матеріального та процесуального

закону, несумлінне ставлення до своїх професійних обов'язків або зловживання своїми процесуальними правами,

а також доказів упередженості судді під час розгляду вищезазначених справ. 

З огляду на викладене кваліфікаційна комісія дійшла висновку про відсутність підстав для притягнення судді

Господарського суду Волинської області Гончар М.М. до дисциплінарної відповідальності, оскільки її дії не можна

розцінювати як такі, що вчинені з грубим, умисним порушенням вимог чинного законодавства та перевищенням

власних повноважень.

Керуючись ст. 31, 34 Закону України "Про статус суддів", ст. 100 Закону України "Про судоустрій України",

Кваліфікаційна комісія суддів господарських судів України
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1. Відмовити у задоволенні подання народного депутата України Кирильчука Є.І. щодо притягнення до

дисциплінарної відповідальності судді Господарського суду Волинської області Гончар М.М.

2. Копію даного рішення направити суб'єкту подання та особі, щодо якої вирішувалось питання.

Дане рішення може бути оскаржене в порядку ст. 83, 84, 101 ЗУ "Про судоустрій України".

Голова кваліфікаційної комісії Подоляк О.А.

Члени кваліфікаційної комісії: Шаргало В.І.

Чернов Є.В.

Мандриченко О.В. 

Міщенко П.К.

Ємельянова І.І. 

Фесенко І.М.

Терець В.М.

Гречківський П.М.
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розглянувши подання голови Господарського суду Дніпропетровської області про проведення кваліфікаційної

атестації і присвоєння судді Кощеєву Ігорю Михайловичу другого кваліфікаційного класу судді,

ВСТАНОВИЛА:

Кощеєв Ігор Михайлович, 1968 року народження, освіта — вища юридична, у 1994 році закінчив Українську

державну юридичну академію.

З березня 2000 року працює суддею Господарського (арбітражного) суду Дніпропетровської області.

За час роботи суддею Кощеєв І.М. зарекомендував себе кваліфікованим, грамотним юристом, дисциплінованим

та відповідальним працівником. Сумлінно ставиться до виконання своїх посадових обов'язків. Добре орієнтується

в чинному законодавстві. Здобуті теоретичні знання та досвід роботи за фахом вміло застосовує при здійсненні

судочинства. Судові справи розглядає на належному професійному рівні.

За період роботи з жовтня 2005 року суддею Кощеєвим І.М. в Господарському суді Дніпропетровської області

було опрацьовано 2017 матеріалів, розглянуто 1260 справ, із загальної кількості винесених судових актів

оскаржено 347 процесуальних документів, з яких скасовано або змінено 30.

Кощеєв І.М. постійно працює над підвищенням та удосконаленням свого професійного рівня, уважно стежить

за змінами в чинному законодавстві, вивчає судову практику його застосування. Врівноважений, стриманий,

ввічливий, вимогливий та самокритичний, Кощеєв І.М. користується повагою та авторитетом серед працівників

суду. 

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України від 15.10.2003 року Кощеєву І.М. було

присвоєно третій кваліфікаційний клас судді.

Суддя Кощеєв І.М. працює в колегії з розгляду справ у спорах, пов'язаних з економічною реформою. 

На підставі наведеного, керуючись ст. 77, 88, 89, 94 Закону України "Про судоустрій України", Кваліфікаційна

комісія суддів господарських судів України

ВИРІШИЛА:

З поданням голови Господарського суду Дніпропетровської області погодитись.

Судді Господарського суду Дніпропетровської області Кощеєву Ігорю Михайловичу присвоїти другий

кваліфікаційний клас судді.

Голова кваліфікаційної комісії Подоляк О.А.

Члени кваліфікаційної комісії: Шаргало В.І.

Дунаєвська Н.Г.

Чернов Є.В.

Мандриченко О.В. 

Міщенко П.К.

Ємельянова І.І. 

Фесенко І.М.

Терець В.М.

Гречківський П.М.

РІШЕННЯ 
Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України

17 жовтня 2008 року м. Київ

Кваліфікаційна комісія суддів господарських судів України у складі: 

головуючого — голови Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України Подоляк О.А.,

членів комісії:  Шаргала В.І., Дунаєвської Н.Г., Чернова Є.В., Мандриченка О.В., Міщенка П.К., Ємельянової І.І.,

Фесенко І.М., Терця В.М., Гречківського П.М.,  
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у відкритому засіданні за участю заступника голови Господарського суду Одеської області Могил С.К.,

розглянувши подання голови Господарського суду Одеської області та заяву кандидата на посаду судді Михайлова

Олексія Сергійовича про надання висновку щодо можливості призначення його суддею Господарського суду

Одеської області,

ВСТАНОВИЛА:

Михайлов Олексій Сергійович, 1978 року народження, освіта — вища юридична, у 2000 році закінчив Одеську

державну морську академію.

З грудня 2000 по квітень 2003 року обіймав посади юрисконсульта, юрисконсульта ІІ категорії юридичної

служби Одеської залізниці. З квітня 2003 року по цей час працює в Господарському суді Одеської області, спочатку

помічником судді, а з березня 2006 року головним спеціалістом аналітично&інформаційного відділу.

У характеристиці на Михайлова О.С. зазначається, що він зарекомендував себе як досвідчений, кваліфікований

та грамотний юрист, відповідальний, ініціативний працівник. Здобуті теоретичні знання та досвід роботи за фахом

вміло застосовує у практичній роботі. Згідно посадових обов'язків Михайлов О.С. здійснює підготовку аналітичних

та статистичних матеріалів та ін. Михайлов О.С. постійно працює над підвищенням свого професійного рівня,

узагальнює матеріали судової практики з вирішення окремих категорій спорів. Тактовний, доброзичливий,

ввічливий, Михайлов О.С. користується повагою серед працівників суду.

У порядку складання кваліфікаційного іспиту Михайлов О.С. підготував письмовий реферат на тему: "Сторони в

господарському процесі". Реферат має суттєві граматичні та орфографічні помилки.

За результатами кваліфікаційної співбесіди Михайлов О.С. виявив недостатню теоретичну підготовку, низький

рівень професійних знань, слабо орієнтується в законодавстві.

Кваліфікаційний іспит не склав.

Михайлов О.С. за своїми даними відповідає вимогам ст.127 Конституції України та ст. 7 Закону України "Про

статус суддів".

Враховуючи результати кваліфікаційної співбесіди, Кваліфікаційна комісія суддів господарських судів України

дійшла висновку, що Михайлов О.С. не зможе належним чином виконувати обов'язки судді господарського суду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 7, 8 Закону України "Про статус суддів", ст. 59, 60, 77, 91 Закону України

"Про судоустрій України", Кваліфікаційна комісія суддів господарських судів України

ВИРІШИЛА:

Відмовити Михайлову Олексію Сергійовичу в наданні рекомендації для призначення на посаду судді

Господарського суду Одеської області.

Голова кваліфікаційної комісії Подоляк О.А.

Члени кваліфікаційної комісії: Плахотнюк С.О.

Чернов Є.В.

Шевченко Е.О.

Міщенко П.К.

Єфіменко Л.В.

Фесенко І.М.

Ярема Т.В.

Терець В.М.

ВИСНОВОК 
Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України

20 жовтня 2006 року м. Київ

Кваліфікаційна комісія суддів господарських судів України у складі: 

головуючого — голови Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України Подоляк О.А.,

членів комісії: Плахотнюк С.О., Чернова Є.В., Шевченка Е.О., Міщенка П.К., Єфіменка Л.В., Фесенко І.М., Яреми Т.В.,

Терця В.М.,
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розглянувши заяву кандидата на посаду судді Заєць Світлани Володимирівни про надання рекомендації щодо

можливості призначення її суддею Господарського суду Сумської області,

ВСТАНОВИЛА:

Заєць Світлана Володимирівна, 1970 року народження, освіта — вища юридична, у 2002 році закінчила

Національну юридичну академію України ім. Я.Мудрого.   

З вересня 1995 по січень 1999 року працювала судовим виконавцем Московського райсуду, м. Харків; з січня по

вересень 1999 року — технічним працівником Московського районного відділу державної виконавчої служби м.

Харкова; з вересня по жовтень 1999 року — юрисконсультом Товариства з обмеженою відповідальністю "Біотехнік",

м. Суми; з жовтня 1999 по січень 2000 року — юристом Відкритого акціонерного товариства "Економіко&правова

фірма "Канон", м. Суми; із січня 2000 року по цей час працює в Господарському суді Сумської області, спочатку

спеціалістом І категорії, помічником судді, а із серпня 2005 року — радником голови цього суду. 

За час роботи в суді Заєць С.В. зарекомендувала себе як досвідчений, кваліфікований та грамотний юрист,

відповідальний, ініціативний працівник. Сумлінно ставиться до виконання своїх посадових обов'язків, які виконує

своєчасно та якісно. Добре орієнтується в чинному законодавстві. Здобуті теоретичні знання та досвід роботи за

фахом вміло застосовує у практичній роботі. Заєць С.В. постійно працює над підвищенням свого професійного

рівня. Тактовна, доброзичлива, ввічлива, Заєць С.В. користується повагою серед працівників суду.

У порядку складання кваліфікаційного іспиту Заєць С.В. підготувала письмовий реферат на тему: "Господарський

суд як гарант права на судовий захист".

Кваліфікаційний іспит склала успішно 24 листопада 2006 року.

Заєць С.В. за своїми даними відповідає вимогам ст.127 Конституції України та ст. 7 Закону України "Про статус

суддів".

Враховуючи рівень професійних знань, наявність досвіду роботи за фахом кваліфікаційна комісія вважає, що

Заєць С.В. зможе належним чином виконувати обов'язки судді господарського суду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 127, 128 Конституції України, ст. 7, 8 Закону України "Про статус суддів",

ст. 59, 60, 77, 91, 94 Закону України "Про судоустрій України", Кваліфікаційна комісія суддів господарських судів

України

ВИРІШИЛА:

Визнати, що Заєць Світлана Володимирівна успішно склала кваліфікаційний іспит 24 листопада 2006 року.

Заєць Світлана Володимирівна рекомендується для призначення на посаду судді Господарського суду Сумської

області.

Голова кваліфікаційної комісії Подоляк О.А.

Члени кваліфікаційної комісії: Шаргало В.І.

Дунаєвська Н.Г.

Чернов Є.В.

Шевченко Е.О.

Міщенко П.К.

Єфіменко Л.В.

Фесенко І.М.

Терець В.М.

Гречківський П.М.

ВИСНОВОК 
Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України

28 вересня 2007 року м. Київ

Кваліфікаційна комісія суддів господарських судів України у складі: 

головуючого — голови Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України Подоляк О.А.,

членів комісії:  Шаргала В.І., Дунаєвської Н.Г., Чернова Є.В., Шевченка Е.О., Міщенка П.К., Єфіменка Л.В., Фесенко

І.М., Терця В.М., Гречківського П.М., Яреми В.Г.,


