
                                             Додаток 

до Рішення Ради суддів України 

№ 53 від 04 червня 2015 року 

Таблиця моніторингу та ведення обліку звернень суддів щодо втручання у їх діяльність 
(стаття 376 Кримінального кодексу України) 

 

Поря

дко-

вий 

номер 

Дата та 

номер 

звернення до 

РСУ 

Назва суду/ 

ПІБ судді 

Короткий зміст 

звернення 

Дата 

звернення до 

правоохорон 

- них органів 

Назва право- 

охоронного 

органу 

Дата внесення до 

Єдиного реєстру 

досудових 

розслідувань та 

стаття ККУ 

Стадія та результат 

кримінального 

провадження 

2015 рік 
1.  24.12.2014 

 

9рс-1388/2014 

 

Придніпровський 

районний суд                   

м. Черкаси  

 

(суддя Позарецька 

С.М., голова суду 

Смоляр А.О.) 

 

здійснення тиску на 

слідчу суддю та голову 

суду представниками 

«Самооборони 

Майдану»  

30.12.2014 

 

9рс-810/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.09.2015 

№9рс-462/15 

РСУ запит 

ГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Черкаської    

обл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Черкаської 

області 

№12015250050000

152 

 

15.01.2015 

 

(ч.1 ст.376 ККУ) 

Досудове розслідування 

триває, розгляд звернення і 

забезпечення належної 

перевірки доводів, 

викладених у звернені 

доручено прокурору 

Черкаської області 

 

 

 

У зв’язку із 

неефективністю 

досудового розслідування, 

постановою прокурора 

області від 11.02.2015 

проведення подальшого 

досудового розслідування 

доручено СУ УМВС 

України в Черкаській 

області (досудове 

розслідування триває) 

 

 

 

Прокуратура Черкаської 

області 09.10.2015 

№04/2/4-2271вих15, 



про надання 

інформації 

 

повідомила, що на цей час 

в даному крим. 

провадженні виконано 

вимоги ст.ст. 290, 291 КПК 

України, після виконання 

вимог ст. 293 КПК України 

буде вирішено питання 

щодо звернення до суду з 

обвинувальним актом 

стосовно Слабенка Р.П., 

Слабенка Л.М. за підозрою 

у вчиненні крим. 

правопорушення 

передбаченого ч.1 ст. 367 

КК України, для розгляду. 

 

2.  17.01.2015 

 

9рс-93/2015 

Рівненський 

апеляційний 

господарський суд 

 

(голова суду               

Г.І. Савченко) 

тиск на суддів з боку 

міського комунального 

підприємства – ринок 

«Ранковий» 

21.01.2015 

 

9рс-40/15 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2015 

 

№9рс-152/15 

РСУ  

направила 

лист 

прокурору 

Рівненської 

обл. 

С.Кубраку 

про надання 

інформації 

ГПУ підстав для 

внесення 

відомостей до 

ЄРДР за даним 

фактом не 

встановлено. 

ГПУ листом від 31.01.2015 

№04/2/4-243-15 

повідомила, що звернення 

направлено до прокуратури 

Рівненської області, якій 

доручено організувати 

перевірку згідно з 

вимогами чинного 

законодавства 

 

Прокуратура Рівненської 

області листом від 

24.03.2015 №04/2/7-0027-

15 повідомила про те, що 

проведено перевірку якою 

встановлено, що під час 

проведення мітингу двері 

не блокувалися, приватні 

підприємці просили лише 

надати їм копію аудіо 

запису судового засідання, 

порушення громадського 

порядку під час проведення 

акції біля суду допущено 



не було. За таких обставин 

матеріали зареєстровані в 

журналі Єдиного обліку 

заяв і повідомлень про 

кримінальні 

правопорушення під 

№28623 від 24.12.2014 

списано в архів 

Рівненського МВ УМВС 

України  в області 

висновком №17211. 

 

3.  04.02.2015 

 

9рс-292/2015 

Печерський районний 

суд  м. Києва 

тиск на суддів шляхом  

погроз суддям та членам 

їх сімей, пошкодження 

їх майна та іншого 

протиправного впливу 

04.06.2015 

 

Рішення РСУ 

№53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.15 

9рс-649/15 

РСУ 

ГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

м. Києва 

 13.07.2015 №17/6-38вих.-

15 

ГПУ надано відповідь, що 

усі кримінальні 

провадження стосовно 

суддів перебувають на 

контролі керівництва ГПУ, 

за результатами 

розслідування у них будуть 

прийняті законні й 

обґрунтовані рішення, ГПУ 

надіслано доручення 

прокурорам обласного 

рівня щодо вжиття 

додаткових дієвих заходів, 

спрямованих на 

удосконалення 

процесуального 

керівництва та 

забезпечення прийняття у 

кримінальних 

провадженнях законних 

процесуальних рішень у 

розумні строки. 

 

21.01.2016 за №15/1-85-16 

прокуратура м. Києва 

повідомила РСУ про те, що 



направила 

запит 

 

доручення з ГПУ щодо 

розгляду даного звернення  

не надходило. 

 

4.  12.02.2015 

 

9рс-436/2015 

 

Артемівський 

міськрайонний суд  

Донецької області 

 

(голова суду               

С.П. Букрей) 

 

18.01.2015 на особистий 

мобільний телефон 

судді Решетняка І.В. 

поступили виклики від 

невідомої особи з  

погрозами насильства, у 

зв’язку з здійсненням 

суддею своїх 

повноважень, 

пов’язаних з розглядом 

заяви про перегляд 

заочного рішення по 

цивільній справі 

 

02.03.2015 

 

9рс-130/15 

 

 

 

 

 

 

02.03.2015 

 

9рс-131/15 

ГУ МВС 

України в 

Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

ГПУ 

№12015050150000

218 

 

21.01.2015 

 

(ч.1 ст.377 ККУ) 

 

ГПУ листом від 12.03.2015 

№04/2/2/2-609-15 

повідомила, що звернення 

направлено до прокуратури 

Донецької області. 

 

 

24.04.2015 №04/2/2-86-15 

прокуратура  Донецької 

області повідомила, що в 

ході досудового 

розслідування  допитаний 

Решетняк І.В. показав, що 

особа, яка під час 

телефонної розмови 

нецензурно виражалась на 

його адресу, жодних 

реальних погроз вбивством 

не висловлювала, таким 

чином, 07.04.2015 слідчим 

Артемівського МВ ГУМВС 

України в Донецькій обл. 

винесено постанову про 

закриття кримінального 

провадження. 

 

5.  14.02.2015 

 

9рс-451/2015 

Соснівський районний 

суд міста Черкаси 

(суддя Грабовий П.С.) 

здійснення тиску 

працівниками 

Управління  СБУ в 

Черкаській області 

25.03.2015 

№9рс-170/15 

 

 

 

 

 

25.03.2015 

№9рс-171/15 

 

СБУ 

 

 

 

 

 

 

ГПУ 

 

 

№42015250020000

008 

 

від 18.02.2015 

 

(ч.2 ст. 376 ККУ) 

Досудове розслідування 

здійснюється 

прокуратурою Черкаського 

гарнізону Центрального 

регіону України  

 

 

 

 

 



 

 

08.09.2015 

9рс-463/15 

РСУ – запит 

про надання 

інформації 

 

 

 

Військова 

прокуратура 

Черкаського 

гарнізону 

 

 

 

Військова прокуратура 

Черкаського гарнізону 

05.10.2015 за №21-

1905вих-15 надала 

відповідь, що за 

результатами проведених 

слідчих дій по даному 

кримінальному  

провадженню не 

встановлено фактичних 

даних, які б вказували  на 

втручання у будь-якій 

формі начальника УСБ 

України в Черкаській 

області Кравченком О.В. в 

діяльність судді, у зв’язку з 

чим, 29.04.2015 слідчим 

винесено постанову про 

закриття вказаного 

провадження з підстав                   

п.2 ч.1 ст.284 КПК 

України. 

 

6.  23.02.2015 

9рс-498/2015 

Окружний 

адміністративний суд 

міста Києва 

 

(голова суду   

Вовк П.В.) 

 

 

 

тиск на суд 

працівниками органів 

прокуратури під час 

здійснення досудового 

розслідування у 

кримінальному 

провадженні 

№42015100000000098 

від 31.01.2015 

 

(проведення обшуку  

16-17 лютого у 

приміщенні суду) 

 

12.03.2015 

 

Рішення РСУ 

№23 

ГПУ №42150000000007

07 

ГПУ направила звернення 

до прокуратури м. Києва. 

 

Прокуратура м. Києва 

надала копію листа від 

03.03.2015  

№15/1-360-15 адресованого 

Окружному  

адміністративному суду   

м. Києва в якому 

зазначено, що досудове 

розслідування триває, 

проводяться слідчі дії 

спрямовані на 

встановлення всіх обставин 



кримінального 

правопорушення. 

 

За інформацією суду 

досудове розслідування 

триває. 

 

7.  23.02.2015 

 

9рс-497/2015 

Апеляційний суд 

Черкаської області 

 

 

(голова суду  

Бабенко В.М.) 

здійснення тиску на 

суди – апеляційний суд 

Черкаської області 

(прізвище судді не 

вказано)   

 

 

Придніпровський 

районний суд                         

м. Черкаси 

 

(голова суду  

Смоляр А.О.) 

 

 

04.06.2015 

 

Рішення РСУ 

№53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2015 

9рс-592/15 

РСУ запит 

 

 

ГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Черкаської 

області 

 13.07.2015 №17/6-38вих.-

15 – ГПУ надано відповідь, 

що усі кримінальні 

провадження стосовно 

суддів перебувають на 

контролі керівництва ГПУ, 

за результатами 

розслідування у них будуть 

прийняті законні й 

обґрунтовані рішення, ГПУ 

надіслано доручення 

прокурорам обласного 

рівня щодо вжиття 

додаткових дієвих заходів, 

спрямованих на 

удосконалення 

процесуального 

керівництва та 

забезпечення прийняття у 

кримінальних 

провадженнях законних 

процесуальних рішень у 

розумні строки. 

 

 

 

09.12.2015 №04/2/4-2825 

вих.15 прокуратура 

Черкаської області 

повідомила, що на цей час 

досудове розслідування 

триває, проводяться 

необхідні слідчі дії. 



 

8.  11.03.2015 

 

9рс-553/2015 

Ленінський районний 

суд  

м. Дніпропетровська 

 

(суддя Таус М.М.) 

здійснення тиску на суд 

в інтересах підсудного 

Губерта М.В. з боку 

його батька та 

захисника Губерта В.М. 

та інших представників 

громадськості. 

04.06.2015 

Рішення РСУ 

№53 

ГПУ  13.07.2015 №17/6-38вих.-

15 – ГПУ надано відповідь, 

що усі кримінальні 

провадження стосовно 

суддів перебувають на 

контролі керівництва ГПУ, 

за результатами 

розслідування у них будуть 

прийняті законні й 

обґрунтовані рішення, ГПУ 

надіслано доручення 

прокурорам обласного 

рівня щодо вжиття 

додаткових дієвих заходів, 

спрямованих на 

удосконалення 

процесуального 

керівництва та 

забезпечення прийняття у 

кримінальних 

провадженнях законних 

процесуальних рішень у 

розумні строки. 

 

9.  27.03.2015 

 

9рс-730/2015 

Кременецький 

районний суд 

Тернопільської області  

 

(суддя Варневич Л.Б. 

 

голова суду  

Зембра Є.Й.) 

 

здійснення тиску 

представниками 

громадськості                           

м. Кременець,  

(помістили у контейнер 

суддю та голову суду)  

04.06.2015 

 

Рішення РСУ 

№53 

ГПУ №12015210120000

0351 

 

(ч.1 ст.377, ч.2 

ст.342, ч.2 ст. 345 

ККУ) 

13.07.2015 №17/6-38вих.-

15 – ГПУ надано відповідь, 

що усі кримінальні 

провадження стосовно 

суддів перебувають на 

контролі керівництва ГПУ, 

за результатами 

розслідування у них будуть 

прийняті законні й 

обґрунтовані рішення, ГПУ 

надіслано доручення 

прокурорам обласного 

рівня щодо вжиття 

додаткових дієвих заходів, 

спрямованих на 



удосконалення 

процесуального 

керівництва та 

забезпечення прийняття у 

кримінальних 

провадженнях законних 

процесуальних рішень у 

розумні строки. 

 

10.  27.03.2015 

 

9рс-731/2015 

Самарський районний 

суд  

м. Дніпропетровська 

 

 

(судді Кушнірчук Р.О., 

Поштаренко О.В., 

Сухорукова А.О., 

Мірошніченко Н.В.) 

 

здійснення тиску на 

суддів місцевим 

громадським  

люстраційним  

комітетом 

Дніпропетровщини 

04.06.2015 

 

Рішення РСУ 

№53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2015  

9рс-654/15 

РСУ 

звернулася із 

запитом 

 

ГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Дніпропетро-

вської області 

 13.07.2015 №17/6-38вих.-

15 – ГПУ надано відповідь, 

що усі кримінальні 

провадження стосовно 

суддів перебувають на 

контролі керівництва ГПУ, 

за результатами 

розслідування у них будуть 

прийняті законні й 

обґрунтовані рішення, ГПУ 

надіслано доручення 

прокурорам обласного 

рівня щодо вжиття 

додаткових дієвих заходів, 

спрямованих на 

удосконалення 

процесуального 

керівництва та 

забезпечення прийняття у 

кримінальних 

провадженнях законних 

процесуальних рішень у 

розумні строки. 

 

 

11.01.2016 №17/2-27вих16 

прокуратура 

Дніпропетровської області 

повідомила про те, що 

протягом 2015 року до 

правоохоронних органів 



 області заяв з питань 

можливого тиску на суддів 

не надходило. 

 

11.  06.04.2015 

 

9рс-787/2015 

Апеляційний суд 

Дніпропетровської 

області 

 

(голова суду 

Н.Деркач) 

певною групою 

невідомих людей 

чиняться погрози 

фізичної розправи та 

тиск на суддів з метою 

зриву судової справи та 

недопущення ухвалення 

процесуального рішення 

05.05.2015 

 

№9рс-248/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2015 

9рс-593/15 

РСУ запит 

 

ГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Дніпропетро-

вської області 

№12015040640002

512 

 

від 16.06.2015 

 

(ч.1 ст.376 ККУ) 

15.05.2015 ГПУ 

повідомила, що звернення 

направлено до прокуратури 

Дніпропетровської області 

та доручено організувати 

перевірку згідно з 

вимогами чинного 

законодавства. 

 

 

17.06.2015 прокуратура 

Дніпропетровської області  

повідомила, що досудове 

розслідування триває,  стан 

досудового розслідування 

та процесуального 

керівництва у крим. 

провадженні прокуратурою 

взято на контроль. 

 

 

30.12.2015 №04/2/2-307-15 

прокуратура 

Дніпропетровської області 

повідомила РСУ про те, що 

досудове розслідування у 

кримін. провадженні 

триває.  

 

 

 

 

 

 

12.  07.04.2015 

 

Криворізький 

районний суд 

критика судді в засобах 

масової інформації до 

04.06.2015  

 

ГПУ №42015040770000

017 

13.07.2015 №17/6-38вих.-

15 – ГПУ надано відповідь, 



№9рс-867/15 Дніпропетровської 

області 

 

(суддя Приміч Г.І.) 

вирішення справи по 

суті 

Рішення РСУ 

№53 

 

від 07.04.2015 

 

(ч. 1 ст. 376 КК 

України) 

 

що усі кримінальні 

провадження стосовно 

суддів перебувають на 

контролі керівництва ГПУ, 

за результатами 

розслідування у них будуть 

прийняті законні й 

обґрунтовані рішення, ГПУ 

надіслано доручення 

прокурорам обласного 

рівня щодо вжиття 

додаткових дієвих заходів, 

спрямованих на 

удосконалення 

процесуального 

керівництва та 

забезпечення прийняття у 

кримінальних 

провадженнях законних 

процесуальних рішень у 

розумні строки. 

 

Криворізький районний 

суд Дніпропетровської обл. 

21.10.2015 №6555/01-

02/2015 повідомив, що 

відомості внесено до ЄРДР 

прокуратурою Центрально-

Міського району                               

м. Кривого Рогу, для 

вирішення питання в 

порядку ч. 2 ст. 218 КПК 

України кримінальне 

провадження буде 

надіслано до РВ КМУ 

УМВС України в 

Дніпропетровській області. 

  

13.  15.04.2015 

 

Апеляційний суд 

Черкаської області 

незаконні дії, які 

вчиняються відносно 

05.06.2015 

 

ГПУ   



№9рс-116/15  

(суддя 

 Бондаренко С.І.) 

судді посадовими 

особами апеляційного 

суду Черкаської обл. 

пов’язані з відмовою 

ухвалювати незаконні 

рішення у справах, 

вчинення тиску шляхом 

погроз 

 

Рішення РСУ  

№56 

14.  16.04.2015 

 

9рс-1083/2015 

Голосіївський 

районний суд м. Києва 

 

(суддя Полякова Л.В.) 

скарга на незаконний 

тиск та сфабриковане 

кримінальне 

переслідування з боку 

службових осіб 

прокуратури м. Києва  

04.06.2015 

 

Рішення РСУ 

№53 

ГПУ  13.07.2015 №17/6-38вих.-

15 – ГПУ надано відповідь, 

що усі кримінальні 

провадження стосовно 

суддів перебувають на 

контролі керівництва ГПУ, 

за результатами 

розслідування у них будуть 

прийняті законні й 

обґрунтовані рішення, ГПУ 

надіслано доручення 

прокурорам обласного 

рівня щодо вжиття 

додаткових дієвих заходів, 

спрямованих на 

удосконалення 

процесуального 

керівництва та 

забезпечення прийняття у 

кримінальних 

провадженнях законних 

процесуальних рішень у 

розумні строки. 

 

15.  16.04.2015 

 

9рс-1084/2015 

Дніпровський 

районний суд м. Києва 

 

(суддя Гудим В.В.) 

звернення щодо загрози 

незалежності судді, 

втручання в діяльність 

судді під час здійснення 

перевірок Тимчасовою 

спеціальною комісією з 

перевірки суддів судів 

04.06.2015 

 

Рішення РСУ 

№53 

 

 

 

ГПУ 

 

 

 

 

 

 

 13.07.2015 №17/6-38вих.-

15 – ГПУ надано відповідь, 

що усі кримінальні 

провадження стосовно 

суддів перебувають на 

контролі керівництва ГПУ, 

за результатами 



загальної юрисдикції та 

впливу на судову владу 

в цілому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2015  

9рс-653/15 

РСУ 

направила 

запит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

м. Києва 

розслідування у них будуть 

прийняті законні й 

обґрунтовані рішення, ГПУ 

надіслано доручення 

прокурорам обласного 

рівня щодо вжиття 

додаткових дієвих заходів, 

спрямованих на 

удосконалення 

процесуального 

керівництва та 

забезпечення прийняття у 

кримінальних 

провадженнях законних 

процесуальних рішень у 

розумні строки. 

 

 

21.01.2016 за №15/1-85-16 

прокуратура м. Києва 

повідомила РСУ про те, що 

доручення з ГПУ щодо 

розгляду даного звернення  

не надходило. 

16.  20.04.2015 

 

9рс-1144/2015 

Кам’янський  

районний суд 

Черкаської області 

 

(суддя Шкреба В.В.) 

здійснення тиску на 

суддю громадянкою 

Аваєвою Н.А. 

14.05.2015 

 

№9рс-263/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№12015250170000

218 

 

від 15.04.2015 

 

(ч.1 ст.376 ККУ) 

ГПУ направила до 

прокуратури Черкаської 

області для належної 

перевірки. 

 

 

Прокуратура Черкаської 

області повідомила, що 

слідчим відділом 

Кам’янського  РВ УМВС  

України  15.04.2015 

розпочато досудове 

розслідування у 



 

 

 

 

 

 

РСУ 

17.08.2015 за 

№9рс-440/15  

(запит) 

 

 

 

 

 

 

 

Прокурату- 

ра 

Кам’янсько- 

го району 

Черкаської 

обл. 

кримінальному 

провадженні за фактом 

втручання в діяльність 

судді Шкреби В.В. 

 

 

Прокуратура Кам’янського 

району листом від 

21.08.2015 №(25)1947вих15 

повідомила, що слідчим 

Рожко А.Л. 25.06.2015 

прийнято рішення про 

закриття кримінального 

провадження на підставі 

п.2 ч.1 ст.248 КПК 

України. 

 

17.  24.04.2015 

 

9рс-1193/2015 

Вінницький міський 

суд Вінницької області 

 

(суддя Курбатова І.Л.) 

звернення щодо загрози 

незалежності судді, 

втручання в 

процесуальну діяльність 

судді сторони захисту в  

кримінальному 

провадженні за 

обвинуваченням 

Павленка Ю.Є. за ч.1 ст. 

294 КК України, 

здійснення тиску на суд 

  

04.06.2015 

 

Рішення РСУ 

 №53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№12015020010003

162 

15.05.2015 

 

(ч.1 ст.376 ККУ) 

13.07.2015 №17/6-38вих.-

15 – ГПУ надано відповідь, 

що усі кримінальні 

провадження стосовно 

суддів перебувають на 

контролі керівництва ГПУ, 

за результатами 

розслідування у них будуть 

прийняті законні й 

обґрунтовані рішення, ГПУ 

надіслано доручення 

прокурорам обласного 

рівня щодо вжиття 

додаткових дієвих заходів, 

спрямованих на 

удосконалення 

процесуального 

керівництва та 

забезпечення прийняття у 

кримінальних 

провадженнях законних 

процесуальних рішень у 

розумні строки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2015  

9рс-607/15 

РСУ 

направила 

запит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМВС 

України у 

Вінницькій 

області 

 

 

 

СУ УМВС України у 

Вінницькій області  

повідомлено суддю  про те, 

що відомості внесено в 

ЄРДР, проведення 

досудового розслідування 

доручено слідчому 

Пухтіцькому В.А. 

 

 

 

 

 

 

18.  08.05.2015 

 

9рс-1299/2015 

Макарівський 

районний суд 

Київської області 

 

(голова суду  

Тандир О.В.) 

 

 

звернення щодо 

здійснення тиску на суд 

через внесення до ЄРДР 

прокуратурою Київської 

області 03.03.2015 р. за 

№42015110000000104 за 

заявою невстановленої 

особи відомостей щодо 

винесення ним як 

суддею завідомо 

неправосудного рішення 

(ознаки ст. 375 ККУ) 

  

04.06.2015 

 

Рішення РСУ 

№53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.07.2015 №17/6-38вих.-

15 – ГПУ надано відповідь, 

що усі кримінальні 

провадження стосовно 

суддів перебувають на 

контролі керівництва ГПУ, 

за результатами 

розслідування у них будуть 

прийняті законні й 

обґрунтовані рішення, ГПУ 

надіслано доручення 

прокурорам обласного 

рівня щодо вжиття 

додаткових дієвих заходів, 

спрямованих на 

удосконалення 

процесуального 

керівництва та 

забезпечення прийняття у 

кримінальних 



 

 

 

 

 

 

 

05.11.2015 

9рс-603/15  

РСУ 

звернулася із 

запитом 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Київської 

області 

провадженнях законних 

процесуальних рішень у 

розумні строки. 

 

 

 

 

08.12.2015 №06/1/2-2555 

вих-15 прокуратура 

Київської області 

повідомила, що досудове 

розслідування триває. 

 

 

 

 

 

19.  12.05.2015 

 

9рс-137/2015 

Вінницький міський 

суд Вінницької області 

 

(суддя Курбатова І.Л.) 

звернення щодо загрози 

незалежності судді, 

втручання в 

процесуальну діяльність 

народним депутатом  

Мосійчуком І, 

здійснення тиску на суд 

04.06.2015 

 

Рішення РСУ 

№53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№42015020000000

111 

04.06.2015 

 

(ч.2 ст.376 ККУ) 

13.07.2015 №17/6-38вих.-

15 – ГПУ надано відповідь, 

що усі кримінальні 

провадження стосовно 

суддів перебувають на 

контролі керівництва ГПУ, 

за результатами 

розслідування у них будуть 

прийняті законні й 

обґрунтовані рішення, ГПУ 

надіслано доручення 

прокурорам обласного 

рівня щодо вжиття 

додаткових дієвих заходів, 

спрямованих на 

удосконалення 

процесуального 

керівництва та 

забезпечення прийняття у 

кримінальних 

провадженнях законних 

процесуальних рішень у 

розумні строки. 



 

 

05.11.2015 

9рс-606/15 

РСУ 

звернулась із 

запитом 

 

 

 

Прокуратуру 

Вінницької 

області 

 

20.  25.05.2015 

 

9рс-1432/2015 

Ржищевський міський 

суд Київської області 

 

(суддя Керімов Р.В.) 

звернення щодо загрози 

незалежності, погроз 

фізичною розправою 

судді та членам родини, 

неможливості 

здійснення правосуддя 

22.07.2015 

 

Рішення РСУ 

№72 

ГПУ  07.09.2015 за №17/7/4-679 

вих 15 ГПУ  повідомила, 

що досудове розслідування 

за фактами можливих 

протиправних дій стосовно 

судді не розпочиналось, 

оскільки він звертався із 

заявою про вчинення 

злочину до 

правоохоронних органів. 

 

21.  29.05.2015 

 

9рс-1459/2015 

Охтирський 

міськрайонний суд 

Сумської області 

 

(суддя  

Ковальова О.О.)  

звернення щодо загрози 

незалежності судді, 

здійснення тиску на суд 

з боку Охтирського 

міськрайонного 

прокурора Сумської 

області 

 Слабунової Ю.В. 

22.07.2015 

 

Рішення РСУ 

№72 

ГПУ  07.09.2015 за №17/7/4-679 

вих15 ГПУ надала 

відповідь, що 

прокуратурою області 

проведено перевірку, за її 

результатами порушень 

вимог законодавства не 

встановлено. 

 

22.  08.06.2015 

 

9рс-1481/2015 

Жовтневий районний 

суд  

м. Дніпропетровська 

 

(суддя Брага А.В.) 

звернення щодо загрози 

незалежності судді, 

вчинення тиску на суд 

22.07.2015 

 

Рішення РСУ 

№72 

 

 

 

 

 

 

23.11.2015 

9рс-619/15 

ГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетро-

вське міське 

№42013040650000

184 

28.05.2013 

 

(ч.1 ст.377 КК У) 

07.09.2015 за №17/7/4-679 

вих15 ГПУ надала 

відповідь, що 

зареєстровано кримінальне 

провадження, досудове 

розслідування у якому 

доручено слідчим органам 

внутрішніх справ. 

 

 

11.01.2016 №17/2-27вих16 

прокуратура 



направила 

запит 

управління 

ГУ МВС 

України в 

Дніпропет. 

обл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровської області 

повідомила про те, що 

кримінальне провадження  

закрито на підставі ст. 49 

КК України (у зв’язку із 

закінченням строку 

давності). 

 

23.  22.06.2015 

 

9рс-1544/2015 

Окружний 

адміністративний суд 

міста Києва 

 

(суддя Кротюк О.В.) 

 

здійснення тиску 

стороною у справі – 

позивачем 

Всеукраїнська 

громадська організація 

«Комітет 

конституційно-

правового контролю 

України» 

 

22.07.2015 

 

Рішення РСУ 

№72 

 

 

 

 

 

 

23.11.15 

9рс-617/15 

РСУ запит 

ГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ МВС 

України в           

м. Києві 

 

 07.09.2015 за №17/7/4-679 

вих15 ГПУ надала 

відповідь, що 

зареєстровано кримінальне 

провадження, досудове 

розслідування у якому 

доручено слідчим органам 

внутрішніх справ. 

 

 

 

24.  22.06.2015 

 

9рс-1551/2015 

Роменський 

міськрайонний суд 

Сумської області 

 

(голова суду 

О.Ф. Яковець) 

здійснення тиску  на 

суддю Очиргораєву 

О.М. стороною у справі 

Косенком 

О.О.07.09.2015 за 

№17/7/4-679 вих15 ГПУ 

надала відповідь, що 

зареєстровано 

кримінальне 

провадження, досудове 

розслідування у якому 

доручено слідчим 

22.07.2015 

 

Рішення РСУ 

№72 

ГПУ  07.09.2015 за №17/7/4-679 

вих15 ГПУ надала 

відповідь, що 

зареєстровано кримінальне 

провадження, досудове 

розслідування у якому 

доручено слідчим органам 

внутрішніх справ. 



органам внутрішніх 

справ. образи в адресу 

судді, погрози 

вбивством. 

 

25.  25.06.2015 

 

9рс-1570/2015 

Хортицький районний 

суд м. Запоріжжя 

 

(суддя  

Бондаренко І.В.) 

здійснення тиску при 

розгляді конкретної 

справи позивачем 

Мірошніченко Г.Ф. 

22.07.2015 

 

Рішення РСУ 

№72 

ГПУ  07.09.2015 за №17/7/4-679 

вих 15 ГПУ  повідомила, 

що досудове розслідування 

за фактами можливих 

протиправних дій стосовно 

судді не розпочиналось, 

оскільки він звертався із 

заявою про вчинення 

злочину до 

правоохоронних органів. 

 

26.  30.06.2015 

 

9рс-1589/2015 

 

 

Ленінський районний  

суд  

м. Дніпропетровська 

 

(суддя Таус М.М.) 

погрози застосування 

фізичної сили, 

насильства щодо судді, 

стороною у справі 

22.06.2015 

суддя Таус 

М.М. 

особисто 

подав заяву 

до 

прокуратури з 

вимогами 

внести 

відповідні 

відомості до 

ЄРДР, 

розпочато 

досудове 

розслідування 

 

 

 

22.07.2015 

 

Рішення РСУ 

№72 

 

Прокуратура 

Дніпропетров

ської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПУ 

21.07.2015 

№12015040690002

497 

 

(ч. 1 ст.377 ККУ) 

07.09.2015 за №17/7/4-679 

вих15 ГПУ надала 

відповідь, що 

зареєстровано кримінальне 

провадження, досудове 

розслідування у якому 

доручено слідчим органам 

внутрішніх справ. 

27.  01.07.2015 Зарічний районний суд внесення прокуратурою 22.07.2015 ГПУ  Прокуратура Сумської 



 

9рс-1611/2015 

м. Суми 

 

(голова суду  

Шелєхова Г.В.) 

Сумської області 

відомостей до ЄРДР 

щодо постановлення 

слідчим суддею 

Клименко А.Я. завідомо 

неправосудних рішень 

від 11.06.2015 та 

15.06.2015 (прокуратура 

заявляє про 

неправосудність 

судових рішень та надає 

категоричну негативну 

оцінку судовим 

рішенням)   

 

Рішення РСУ 

№72 

області листом від 

08.07.2015 р. за  №06/1-

805вих15 повідомила суд 

про те, що зазначена 

публікація не може 

розцінюватися як спроба 

чинення тиску на суддю, 

адже рішення про які у 

публікації йде мова вже 

постановлені та не 

підлягають оскарженню, 

адже у публікації 

викладено лише фактичні 

обставини, які мали місце. 

 

 

07.09.2015 за №17/7/4-679 

вих 15 ГПУ  повідомила, 

що досудове розслідування 

за фактами можливих 

протиправних дій стосовно 

судді не розпочиналось, 

оскільки він звертався із 

заявою про вчинення 

злочину до 

правоохоронних органів. 

 

28.  10.07.2015 

 

9рс-229/15 

Новоград-Волинський 

міськрайонний суд  

Житомирської області 

 

(В.о. голови 

Т.Заполовська) 

публічні образливі 

висловлювання 

народного депутата 

Лозового А. щодо всіх 

суддів України під час 

пленарного засідання 

 

22.07.2015 

 

Рішення РСУ 

№72 

ГПУ  07.09.2015 за №17/7/4-679 

вих 15 ГПУ  повідомила, 

що досудове розслідування 

за фактами можливих 

протиправних дій стосовно 

судді не розпочиналось, 

оскільки він звертався із 

заявою про вчинення 

злочину до 

правоохоронних органів. 

 

29.  10.07.2015 

 

Васильківський 

міськрайонний суд 

тиск Васильківського 

міського голови             

08.07.2015 

 

Васильківсь-

ка 

21.07.2015 

 

13.08.2015 за №5365 вих.15 

Васильківська міжрайонна 



9рс-1706/2015 Київської області 

 

(суддя О.Л.Марчук) 

 

Сабова С.О., втручання 

у здійснення правосуддя 

(суддя 

особисто 

звернувся) 

 

 

 

 

06.08.2015 

9рс-426/15 

РСУ 

міжрайонна 

прокуратура 

Київської 

області 

 

 

 

Васильків-  

ська 

міжрайонна 

прокуратура 

Київської 

обл. 

 

№12015110140001

084 

 

(ч.1 ст.376 ККУ) 

прокуратура Київської 

області надала відповідь 

про те, що на даний час 

триває досудове 

розслідування 

30.  14.07.2015 

 

9рс-235/15 

 

Котовський 

міськрайонний суд 

Одеської області 

 

(суддя  

Фабіжевський С.А.) 

 

08.07.2015 приблизно о 

15 год. головою  

Люстраційного комітету 

Одеської області та 

представниками 

антикорупційного 

комітету у м. Котовську 

в зухвалій, 

неприпустимій формі 

проявили неповагу до 

судді, публічно 

примусили суддю до 

надання пояснень по 

змонтованому відеома-

теріалу, перешкоджали 

у здійсненні правосуддя, 

погрожували 

 

10.07.2015 

суддя 

Фабіжевський 

С.А. 

звернувся із 

заявою до 

прокуратури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2016 

9рс-235/15 

РСУ - запит 

 

Прокуратура 

Одеської 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головне 

управління 

Національної 

поліції в 

Одеській 

області 

 

 Прокуратура Одеської 

області листом від 

22.07.2015 №19-р-15 про 

те, що органи прокуратури 

не мають повноважень з 

розгляду даного звернення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05.16 за №46/4667 

Котовський відділ поліції 

ГУНП в Одеській області 

повідомив про те, що 

звернення розглянуто,  

заявника повідомлено 

письмово. 

 



31.  20.07.2015 

 

9рс-2084/2015 

Ужгородський 

міськрайонний суд 

Закарпатської області 

 

(суддя Дергачова Н.В.) 

група осіб на чолі із 

громадським активістом 

Пересоляком О.С. 

увійшли до службового 

кабінету судді почали 

вимагати пояснити 

мотиви прийнятого 

рішення, при цьому 

допускали образи по 

відношенню до судді, 

звинувачували суддю у 

прийнятті незаконного 

рішення 

 

судом 

повідомлено 

прокурора 

Закарпатської 

області та 

начальника 

УМВС 

України в 

Закарпатській 

області 

 

 

 

 

 

09.11.2015 

9рс-610/15 

РСУ 

направила 

запит 

 

 

 

11.01.2016  

9рс-3/16 

РСУ 

направила 

запит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокурору  

Закарпатської 

області  

В. Янко 

 

 

 

 

ГУ 

Національної 

поліції у 

Закарпатській 

області 

С. Князєву 

 

 08.12.2015 №17/1-1128 вих 

2015 (1416) Прокуратура 

Закарпатської області 

повідомила РСУ про те що, 

дане звернення направлено 

до Головного управління 

Національної поліції в 

Закарпатській обл. 

32.  20.07.2015 

 

9рс-2091/2015 

Котовський 

міськрайонний суд 

Одеської області 

 

(голова суду 

Драгомерецька К.П.) 

 

16.07.2015 близько  

07 год. 00 хв. біля 

дверей квартири судді 

була знайдена бойова 

граната 

04.08.2015 

9рс-416/15 

РСУ 

ГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

внесено відомості 

17.07.2015  

№12015160180000

0827  

та почато 

кримінальне 

провадження за  

ч. 1 ст. 296 ККУ 

ГПУ 12.08.2015 за 

№04/2/3-р-15 повідомила 

РСУ про те, що звернення 

направлено до 

Прокуратури Одеської 

області для перевірки 

доводів викладених у заяві. 

 

 

20.08.2015 за №04/2/2-р-15 



Одеської 

області 

прокуратура Одеської 

області повідомила, що 

звернення направлено до 

ГУ МВС України в 

Одеській області для 

розгляду. 

 

ГУ МВС України в 

Одеській області  

22.09.2015 за №2/Д-240 

направило лист, в якому 

повідомлено про те, що 

ознак правопорушення, 

передбаченого ч.1ст.376 

ККУ не встановлено, 

відкрито кримінальне 

провадження за ч. 1 ст. 296 

ККУ 

 

33.  20.07.2015 

 

9рс-2092/2015 

Господарський суд 

Кіровоградської 

області 

 

(суддя Шевчук О.Б.) 

 

втручання у здійснення 

правосуддя при розгляді 

справи №912/1724/15 

інформаційним 

порталом 

Кіровоградщини 

«Гречка» 

 

06.07.2015 

 

суддя 

особисто 

звернувся із 

повідомле-

нням до 

прокуратури 

 

Кіровоград-

ська обласна 

прокуратура, 

прокурор 

Коваленко 

А.І. 

 26.08.2015 за №3-192-15 

прокуратура                                       

м. Кіровограда повідомила, 

що заяву зареєстровано в 

журналі єдиного обліку 

Кіровоградського МВ 

УМВС України в 

Кіровоградській області за 

№23759 від 22.07.2015. За 

вказаним фактом 

проведено перевірку та 

встановлено про 

відсутність ознак злочину 

передбаченого ст.376 КК 

України. 

 

34.  22.07.2015 

 

9рс-2168/2015 

Апеляційний суд 

Черкаської області 

 

(голова суду  

В.М. Бабенко) 

тиск на голову суду з 

боку представників 

громадської організації 

«Всеукраїнське  

об’єднання 

06.08.2015 

 

9рс-425/15 

 

РСУ 

ГПУ №12015250210000

233 

 

від 09.07.2015 

 

17.08.2015 №19-р  ГПУ  

повідомила, що звернення 

направлено до прокуратури 

Черкаської області для 

перевірки. 



«Автомайдан»  

С.Хаджинова, 

Р.Маселка, 

Н.Вернидуб, 

А.Стеценка – 

висловлювання погроз 

фізичним насильством 

як за місцем роботи так 

і за місцем його 

проживання 

 

(ст.379 ККУ)  

 

 

 

 

16.09.2015 за №04/2/4-

2078вих15 прокуратура 

Черкаської області 

повідомила, що СУ УМВС 

України в Черкаській 

області здійснюється 

досудове розслідування, 

проводяться слідчі дії. 

 

35.  22.07.2015 

 

9рс-2234/2015 

Деснянський районний 

суд м. Києва 

 

(суддя Татаурова І.М.) 

судді 16.07.2015 р. 

повідомлено про 

підозру у вчиненні 

кримінального 

правопорушення, 

передбачено ч.2  375 

ККУ – ухвалення 

неправосудного 

рішення. 

В підозрі зазначається 

про постановлення 

суддею неправосудної 

ухвали про застосування 

запобіжного заходу у 

виді тримання під 

вартою відносно особи, 

якій пред’явлено 

підозру у вчиненні 

кримінального 

правопорушення, 

передбаченого ч.2 

ст.294 ККУ (масові 

заворушення), що 

відповідно до ст.12 ККУ 

є особливо тяжким 

злочином. 

22.07.2015 

 

Рішення РСУ 

№81 

ГПУ  ГПУ листом від 07.09.2015 

№17/7/4-679 вих15 

повідомила про те, що 

досудове розслідування у 

кримінальному 

провадженні за підозрою 

судді Татаурової І.М. у 

вчиненні злочину, 

передбаченого  ч.2 ст.375 

ККУ, здійснюється з 

дотриманням вимог 

кримінального проц. 

законодавства. Доводи 

РСУ щодо можливого 

посягання Генеральною 

прокуратурою України на 

незалежність судді не 

відповідають дійсності. 



  

36.  23.07.2015 

 

9рс-2234/2015 

Господарський суд    

м. Києва 

 

(суддя Кошик А.Ю.) 

втручання у здійснення 

правосуддя при розгляді 

справи №911/2037/15 

16.07.2015 

 

Повідомлення 

в порядку              

ст. 90 ГПУ 

України 

 

(суддя 

особисто 

звернувся) 

 

 

01.12.2015  

9рс-651/15  

РСУ 

направила 

запит  

ГПУ 

 

 

 

 

Прокуратура 

Київської 

області 

 

 

 

 

Прокуратура

Шевченків-

ського району 

м. Києва 

16.08.2015 

 

(ч.1 ст. 376 ККУ) 

10.08.2015 №04/4/2-4192-

15 ГПУ повідомила, що 

16.08.2015 відомості про 

вчинення крим. 

правопорушення за ч.1 ст. 

376 ККУ внесені до ЄРДР, 

досудове розслідування 

триває.  

 

 

 

 

13.01.2016 за №43-

132вих16 прокуратура 

Шевченківського району 

повідомила РСУ про те, що 

згідно даних книги обліку 

скарг та звернень 

прокуратури звернення 

судді Кошика А.Ю.  не 

надходило. 

 

37.  28.07.2015 

 

9рс-2435/2015 

Апеляційний  суд 

Донецької області  

 

(в.о. голови суду  

Ю.М.Мальваний) 

втручання в діяльність 

судових органів 

 

(суди-Приморський  

районний суд                        

м. Маріуполя,  

 

Костянтинівський 

міськрайонний суд  

Донецької області) 

06.08.2015 

 

9рс-424/15 

 

РСУ 

ГПУ 31.01.2015 

№42015050660000

003  

(ч.1 ст.376 ККУ) 

 

 

 

щодо судді 

Костянтинівсь-

кого міськрайон. 

суду  

Леміщенко О.О. 

 

ГПУ листом від 17.08.2015 

№19-р  повідомила, що 

звернення направлено до 

прокуратури Донецької 

області для перевірки. 

 

 

31.08.2015 №19-р-15 

прокуратура Донецької 

області повідомила, що 

звернення направлено до 

Костянтинівської 

міжрайонної прокуратури 

для розгляду. 

 

08.09.2015 за №56-3973 

вих-15 Костянтинівська 



міжрайонна прокуратура 

повідомила, що звернення 

в.о. голови 

Костянтинівського 

міськрайонного суду 

Донецької області щодо 

факту втручання в 

діяльність суду 

зареєстроване в журналі 

єдиного обліку заяв і 

повідомлень про 

кримінальні 

правопорушення 

Костянтинівського МВ 

ГУМВС України в 

Донецькій області під 

№3166. За даним фактом 

проведена дослідна 

перевірка, за результатами 

якої ознак кримінального 

правопорушення не 

встановлено. 

 

38.  07.08.2015 

 

9рс-2695/2015 

Чернігівський 

окружний 

адміністративний суд 

 

(голова суду  

В.В.Добрянський) 

втручання у діяльність 

суду з боку Головного 

управління ДФС у 

Чернігівській області з 

метою схиляння до 

вчинення певних 

процесуальних дій та 

ухвалення певного 

судового рішення 

 

01.12.2015 

9рс-652/15 

 

РСУ заява - 

повідомлення 

ГПУ (ч.1 ст.376 ККУ) 

 

 

Номер 

провадження не 

повідомили 

16.12.2015 №1717-21551-15 

ГПУ повідомила, що 

звернення направлено до 

прокуратури Чернігівської 

області для розгляду. 

 

 

23.12.2015 №17-32-72 вих-

15 прокуратура 

Чернігівської області 

повідомила про те, що  

розпочато кримінальне 

провадження. 

 

39.  10.08.2015 

 

9рс-2697/2015 

Сватівський районний 

суд Луганської області 

 

погрози суддям з боку 

Східного регіонального 

управління Луганського 

    



(голова суду 

С.О. Юрченко) 

 

прикордонного загону 

40.  10.08.2015 

 

9рс-2699/2015 

Ужгородський 

міськрайонний суд 

Закарпатської області 

 

(суддя Микуляк П.П.) 

невідомі особи біля 

приміщення суду 

вивісили плакати, які 

суддя розцінює як 

втручання в діяльність 

судді з метою 

перешкоджання 

виконання службових 

обов’язків  

 

06.08.2015 

№235 

 

направлено 

звернення 

головою суду 

В.Й.Данко до 

прокуратури 

міста 

Ужгорода  

 

Прокуратура 

міста 

Ужгорода 

Закарпатської 

області 

  

41.  11.08.2015 

9рс-2704/2015 

 

Приморський 

районний суд м. Одеси 

 

(суддя С.Й.Нікітіна) 

 

погрози судді 

представником сторони  

Павельченком І.В. 

24.07.2015 за 

№С-

29/3118/15 

суддя 

особисто 

звернулася до  

ГПУ 

 

ГПУ  01.09.2015 

за №19-р-15 прокуратура 

Одеської області своїм 

листом повідомила суддю 

Нікітіну С.Й. та РСУ про 

те, що органи  прокуратури 

не мають повноважень з 

розгляду даного звернення. 

 

42.  14.08.2015 

9рс-2724/2015 

 

 

18.08.2015 

9рс-2733/2015 

 

 

Шостинський 

міськрайонний суд 

Сумської області 

 

(колектив) 

тиск на суд членами 

дитячо-спортивної 

громадської організації  

«ШКИД»  

Колективне 

звернення 

направлено 

на ГПУ, СБУ, 

МВСУ 

 

 

 

13.10.2015 

9рс-525/15 

РСУ (запит 

про надання 

інформації) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПУ 

25.08.2015 

 

№12015200110001

501 

 

(ч. 1 ст.296 ККУ)  

СВ Шосткинського МВ 

УМВС України в Сумській 

області повідомила, що на 

даний час по вказаному 

провадженню проводяться 

необхідні слідчі дії. 

 

 

27.10.2015 за №04/2/2-

2714-15  ГПУ повідомила 

РСУ про те, що звернення 

розглянуто та передано для 

розгляду в прокуратуру 

Сумської області 

 

 

24.11.2015 за №04/2/2-867-



15 прокуратура Сумської 

області повідомила про те, 

що на даний час досудове 

розслідування триває. 

 

43.  21.08.2015 

 

9рс-2747/2015 

Приморський 

районний суд              

міста Одеса 

 

(голова суду 

 С.О. Погрібний) 

 

повідомлення про 

втручання в діяльність 

суддів щодо здійснення 

правосуддя 

 

(в судове засідання 

прибула група 

невідомих осіб, які 

фактично намагалися 

силоміць звільнити 

підсудного Орлова О.О. 

з-під варти, 

примушували до 

ухвалення у незаконний 

спосіб рішення про 

зміну запобіжного 

заходу підсудному, 

вказані протиправні дії 

відбувалися в 

присутності 

Генерального консула 

Республіки Польща в            

м. Одеса, консула 

Пьотра  Шебенейхена, 

депутатів Сейму 

Республіки Польща, які 

наполягали на 

звільненні Орлова О.О. 

 

 

29.07.16              

№ 9рс-531/16 

вих. 

РСУ 

направила 

запит  

та надала 

відповідь 

заявнику 

ГПУ  15.08.16 №04/2/2-р-16 ГПУ 

повідомила РСУ про те, що 

звернення направлено до 

прокуратури Одеської 

області для розгляду. 

 

 

 

22.08.16 №15-6191-16 

прокуратура Одеської 

області повідомила РСУ 

про те, що  

 

44.  26.08.2015 

 

9рс-2765/2015 

Ірпінський міський суд 

Київської області 

 

(голова суду  

Саранюк Л.П.) 

тиск на суд стороною у 

справі Малиновською 

Е.С. 

(заявлено відвід на 

підставі того, що в суді 

12.08.2015 за 

№01-15/2 

направлено 

особисто 

суддею 

Прокурору           

м. Ірпеня  

Пацкан М.В. 

 

 

  



є злочинна організація 

яку очолює суддя 

Саранюк Л.П.) 

прокурору та 

начальнику 

Ірпінського 

МВ ГУ МВС 

України 

Падюку І.Г. 

 

 

 

28.09.2015 

9рс-492/15 

РСУ 

(направила 

запит про 

надання 

інформації) 

 

 

 

 

Ірпінське МВ 

ГУ МВС 

України в 

Київській 

області 

 

 

 

 

Прокурору           

м. Ірпеня  

Пацкан М.В. 

45.  31.08.2015 

 

9рс-2783/2015 

Дніпровський 

районний суд                       

м. Херсона 

 

(суддя Рябова О.) 

втручання головою суду 

Стамбулою М.І. у 

діяльність судді 

пов’язану із 

здійсненням правосуддя 

  

06.02.2015 

суддя 

особисто 

звернулася до 

прокуратури 

 

 

 

 

13.10.2015  

РСУ  

9рс-527/15 

(запит про 

рух 

криміналь-

ного 

провадження) 

 

Прокуратура 

Херсонської 

області 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Херсонської 

області 

06.02.2015 

 

№42015230000000

024 

 

(ч.1 ст. 376, 377 

ККУ) 

23.11.15 №15-5222-15 

прокуратура Херсонської 

області повідомила про те, 

що за результатами 

досудового слідства 

19.11.2015 вказане кримін. 

провадження закрито на 

підставі ч.1 п.2 ст. 284 КПК 

України. 

46.  04.09.2015 

 

Сватівський районний 

суд Луганської області 

втручання в професійну 

діяльність суддів, 

30.11.2015  

9рс-640/15 

ГПУ  08.12.15 04/2/3-042-15 ГПУ 

повідомила РСУ про те, що 



9рс-2846/2015 

 

 

(судді, в.о. голови 

Пчолкін С.А.) 

 

 

цинічні образи та 

погрози в їх адресу при 

здійсненні правосуддя 

адвокатом та 

журналістом 

Святогором О.А. 

 

РСУ запит звернення направлено для 

розгляду до обласної 

прокуратури. 

 

22.12.2015 №04/2/2-2313 

вих-15 прокуратура 

Луганської області 

повідомила РСУ про те, що 

звернення в.о. голови 

Пчолкіна С.А. розглянуто, 

досудове розслідування 

триває, тривалість 

досудового розслідування 

та прийняття 

процесуального рішення 

обумовлено неявкою 

Святогора О.А. на численні 

виклики слідчого. 

 

47.  07.09.2015 

 

9рс-2870/2015 

Костянтинівський 

міськрайонний суд 

Донецької області 

 

(голова суду 

В.В.Нейло) 

тиск на суд, погрози 

життю, безпеці суддів та 

членів їх сімей 

представниками 

«Правого сектору» 

Чіріном С.В., 

Вороновим А.І., 

Вороновим О.І. в 

судовому засіданні. 

 

13.10.2015 

РСУ  

9рс-526/15 

заява 

(повідомле-

ння) 

ГПУ 09.11.2015 

 

№12015050380001

744 

(ч.1 ст.376 ККУ) 

ГПУ  30.10.2015 за 

№04/2/3-2754-15 надано 

відповідь про те, що 

звернення для розгляду 

направлено до прокуратури 

Донецької області 

 

 

18.11.2015 №04/2/2-254-15 

прокуратура Донецької 

області повідомила про те, 

що досудове розслідування 

триває. 

 

48.  07.09.2015 

 

9рс-299/15 

 

Київський 

апеляційний 

господарський суд 

 

(голова суду  

Хрипун О.О.) 

 

тиск на суд 

представником у справі 

Дмитрієнком О.М. 

15.10.2015 

9рс-299/15 

РСУ 

заява 

(повідомле-

ння) 

 

ГПУ  27.10.2015 за №04/2/2-

2716-15 ГПУ повідомила 

РСУ про те, що звернення 

розглянуто та направлено 

до прокуратури м. Києва 

для перевірки. 

 



05.11.2015 №04/2/2-1373-

15 прокуратура міста Києва 

повідомила про те, що 

звернення направлено до 

ГУМВС України в м. Києві 

для розгляду,  про 

результати буде 

проінформовано 

додатково. 

 

49.  15.09.2015 

 

9рс-2948/2015 

Конотопський 

міськрайонний суд 

Сумської області 

 

(суддя Ярмак О.М.) 

щодо втручання в 

професійну діяльність 

судді з боку члена 

«Радикальної партії 

О.Ляшка»  - 

Сергієнка С.В. та члена 

ВО «Свобода» - Демехи 

С.В. під час розгляду 

суддею справи 

 

21.08.2015 

суддя 

особисто 

повідомила в 

Конотопське 

МВ УМВС  

України в 

Сумській 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2015 

РСУ  

№9рс-535/15 

(запит про 

надання 

інформації) 

 

Конотопсь-

кий МВ 

УМВС 

України в 

Сумській 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конотопсь-

кий МВ 

УМВС 

України в 

Сумській 

області 

 

 

 

22.08.2015 

 

№12015200080001

687 

 

(ч.1 ст. 376 ККУ) 

15.10.2015 за №16483 

Конотопський МВ УМВС 

України в Сумській області 

надало відповідь, що на 

даний час триває 

розслідування вказаного 

кримінального 

провадження, 

повідомлення про підозру 

не складалося,  про 

результати подальшого 

розслідування крим. 

провадж. буде повідомлено 

додатково. 

 

 

06.11.2015  за №17480  

Конотопським МВ УМВС 

України в Сумській області 

повідомлено РСУ про те, 

що на даний час досудове 

розслідування триває 

50.  08.10.2015 

 

9рс-3163/2015 

Переяслав-

Хмельницький 

міськрайонний суд 

Київської області 

здійснення тиску  на 

суддів з боку 

працівників 

прокуратури Київської 

05.11.2015 

9рс-604/15 

РСУ 

заява-

ГПУ  16.11.2015  за №17/7-р-15 

ГПУ повідомила РСУ  про 

направлення звернення для 

розгляду до прокуратури 



(суддя Свояк Д.В.) 

 

області повідомлення Київської області. 

 

24.11.2015 №15/1-

1687вих.15 прокуратура 

Київської області 

повідомила РСУ про те, що 

підстави для внесення 

відомостей до ЄРДР  

відсутні, оскільки заява не 

містить жодних даних про 

вчинення злочину. 

 

51.  09.10.2015 

 

9рс-3173/2015 

 

Київський  районний 

суд м. Полтави 

 

(суддя Антонов А.В.) 

 

здійснення тиску  на 

суддю з боку 

громадських активістів 

05.11.2015 

9рс-605/15 

РСУ заява-

повідомлення 

 

ГПУ 19.11.2015 

 

№42015170000000

369 

 

(ч.1 ст. 376 ККУ) 

 

12.11.2015 ГПУ за №17/7-

р-15 повідомила РСУ про 

направлення звернення для 

розгляду до прокуратури 

Полтавської області 

 

 

 

19.11.2015 №17/7-3732-15 

прокуратура Полтавської 

області повідомила про те, 

що підслідність у 

кримінальному 

провадженні визначено за 

Київським відділенням 

Октябрського відділу 

поліції ГУ НП в 

Полтавській області, про 

результати досудового 

розслідування буде 

повідомлено додатково. 

 

52.  02.11.2015 

 

9рс-3322/2015 

Машівський районний 

суд Полтавської 

області 

 

(суддя Кравець С.В.) 

 

здійснення тиску на 

суддю стороною у 

справі 

    



53.  09.11.2015 

 

9рс-410/15 

Полтавський 

окружний 

адміністративний суд 

 

(голова суду  

Ф.Ф. Соколенко) 

 

здійснення тиску на суд  

народним депутатом 

України  

Силантьєвим Д.О. 

21.12.2015  

9рс-410/15 

РСУ  

направила 

лист 

ГПУ  31.12.2015 №1717 р-15 

ГПУ повідомила про те, що 

звернення направлено 

заступнику прокурора 

міста Києва Авраменку О.І 

для розгляду. 

 

05.02.2016 за №15/1-154-16 

прокуратура м. Києва 

повідомила РСУ про те, що 

підстав для внесення 

відповідних відомостей до 

ЄРДР та вжиття інших 

заходів реагування на 

даний час не вбачається, 

оскільки дане звернення не 

містить обставин які б 

свідчили про наявність 

ознак кримінального 

правопорушення. 

54.  25.11.2015 

 

9рс-420/15 

 

 

Франківський 

районний суд  

м. Львова 

 

(суддя  Кузь В.Я.) 

 

втручання у здійснення 

правосуддя , неповага 

до суду, використання і 

поширення письмової 

інформації з метою 

впливу на 

безсторонність судді. 

 

16.08.2016  

РСУ 

направлено 

запит про 

розгляд 

звернення до  

 

ГПУ   

55.  01.12.15 

 

9рс-449/15 

 

Ужгородський 

міськрайонний суд 

Закарпатської області 

 

(судді) 

втручання у здійснення 

правосуддя  

громадським 

активістом, адвокатом 

Пересоляком О.С. 

 

голова суду 

особисто 

направив 

повідомлення 

 

 

 

 

 

 

18.08.2016  за 

вих.449/15 

Прокурору 

Закарпатської 

області 

В.М.Янку та 

до ГУ 

Національної 

поліції в 

Закарпатській 

обл. 

 

  



РСУ  

направила 

запит про 

надання 

інформації до 

прокуратури 

Закарпатської 

області 

 

56.  02.12.2015 

 

9рс-451/15 

Ірпінський міський суд 

Київської області 

(суддя Карабаза Н.Ф.) 

здійснення тиску на 

суддю стороною у 

справі 

11.01.2016 

запит РСУ 

ГПУ  14.01.2016 №19-р ГПУ 

повідомила про те, що 

звернення направлено до 

прокуратури Київської 

області для розгляду. 

 

 

57.  09.12.2015 

 

9рс-460/15 

9рс-461/15 

9рс-470/15 

 

Малиновський 

районний суд м. Одеси 

судді Корой В.Д. 

          Журик С.В. 

          Іщенко О.В. 

 

 

здійснення тиску 

лідерами громадських 

організацій «Правий 

Сектор», «Автомайдан» 

та «Самооборона 

Одеси» 

 

судді 

особисто 

звернулись до 

прокуратури 

Одеської 

області 

 

 

12.07.16 РСУ 

звернулась із 

запитом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Одеської 

області 

  

58.  15.12.2015 

 

9рс-472/15 

 

Суддя апеляційного 

суду Київської області 

 

О.В.Шевченко 

 

здійснення тиску на суд 

шляхом поширення  

негативної інформації у 

ЗМІ 

    

59.  17.12.2015 

 

9рс-473/15 

 

Рівненський міський 

суд Рівненської 

області 

 

(суддя Денисюк П.Д.) 

здійснення тиску на суд 

невідомими особами, які 

представилися 

журналістами 

телеканалу 2+2 

 

15.12.2015  

суддя 

особисто 

звернувся до 

ГПУ та до 

прокуратури 

Рівненської 

   



області 

 

60.  18.12.2015 

9рс-478/15 

Дарницький районний 

суд м. Києва 

 

(суддя Цимбал І.К.) 

 

тиск на суд під час 

розгляду  цивільної 

справи 

15.01.2016 

9рс-478/16 – 

РСУ 

направила 

листи – 

запити до 

ВСУ та до 

ВККСУ 

 

  Надано відповіді щодо 

запитуваної інформації 

61.  21.12.2015 

 

9рс-479/15 

 

Господарський суд 

Дніпропетровської 

області 

 

(суддя                 

Соловйова А.Є.) 

 

здійснення тиску на суд 

представником у справі  

Яніцьким М.В. 

08.02.2016 

9рс-479/16 

РСУ 

направила 

запит 

ГПУ 04.03.2016 

 (ч.1 ст.376 ККУ) 

ГПУ 23.02.2016 за  

№04/2/3-324-16 повідомила 

про те, що звернення 

направлено до прокуратури 

Дніпропетровської області 

 

 

10.03.2016 за №04/2/2-307-

15 прокуратура 

Дніпропетровської області 

повідомила про те, що  

внесено відомості ЄРДР, 

розпочато досудове 

розслідування, яке 

доручено  слідчому 

відділенню Жовтневого 

відділення поліції ДВП 

ГУНП в Дніпропетровській 

обл.  

 

62.  21.12.2015 

 

9рс-480/15 

 

Апеляційний суд 

Кіровоградської 

області 

 

(судді Бондарчук Р.А., 

Деревінський С.М., 

Онуфрієв В.М.) 

 

здійснення тиску і 

прямого втручання в 

службову діяльність 

суддів під час розгляду 

справи представниками 

ГО «Правий Сектор» 

    



2016 рік 
63.  05.01.2016 

 

9рс-4/16 

 

Жовтневий районний 

суд  

м. Дніпропетровська 

 

(суддя Башмаков Є.А.) 

 

здійснення тиску на 

суддю громадянином 

Сагіровим Ф.А. пряме 

втручання в професійну 

діяльність судді 

    

64.  05.01.2016 

 

9рс-7/16 

 

Київський 

апеляційний 

господарський суд 

 

(в.о. голови  

Андрієнко В.В.) 

 

здійснення тиску на суд  

органами досудового 

слідства – слідчим 

Козинцем Р.М. та 

прокурором Власенком 

Б.С. (проведення 

обшуку у кабінеті судді 

та вилучення 

господарської справи на 

підставі ухвали слідчого 

судді Бабушкінського 

районного суду 

Дніпропетровської обл.) 

 

04.02.2016 

Рішення РСУ 

№12 

ГПУ  15.04.16 за №04/2/5-252 

вих-16 прокуратура 

Дніпропетровської області 

повідомила РСУ про те, що 

досудове розслідування 

триває, проводяться 

необхідні слідчі дії. 

65.  12.01.2016 

 

9рс-18/16 

 

 

Іванківський районний 

суд Київської області 

(суддя Ткаченко Ю.В.) 

здійснення тиску  на 

суддю головою 

районної ради 

Потієнком В.І. 

18.01.2016  

9рс-18/16 

РСУ 

направила 

запит 

ГПУ  ГПУ 03.02.2016 №04/2/3-

186-16 надано відповідь 

про те, що звернення 

направлено до прокуратури 

Київської області для 

розгляду. 

 

 

 

Прокуратура Київської 

області 22.02.2016 за 

№04/2/8-157 вих-16 

повідомила РСУ, що 

Ткаченку Ю.В. відмовлено 

у внесені відомостей до 

ЄРДР на підставі ст. ст.34, 

40 Конституції України 

 



66.  19.01.2016 

 

9рс- 30/16 

 

Херсонський 

окружний 

адміністративний суд 

 

(судді Варняк С.О., 

Хомякова В.В., 

Циганій С.О.) 

 

здійснення тиску на суд  

директором ГС 

«Агенція підтримки 

підприємництва та 

інвестицій» Глєбовим Е. 

13.01.2016 за 

вих. 

№821/3861/15

-а/185/16 

судді 

особисто 

звернулися до 

прокуратури 

Херсонської 

області 

 09.02.2016 

 

№12016230020000

535 

 

ч.1 ст. 376 КК 

України 

14.04.16 №01-10/4076/16 

Херсонський окружний 

адм. суд повідомив РСУ 

про те, що 11.04.16 до суду 

надійшов лист від 

Херсонської місцевої 

прокуратури про закриття 

провадження за вказаним у 

зверненні фактом на 

підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК 

України. 

67.  19.01.2016 

 

9рс-32/16 

Михайлівський 

районний суд 

Запорізької області  

 

(суддя Олійник М.Ю.) 

 

здійснення тиску  на суд 

обвинуваченим у справі 

Шевченком Є.В. 

    

68.  19.01.2016 

 

9рс-38/16 

Сєвєродонецький 

міський суд 

Луганської області 

 

(суддя Юхимчук  Р.С.) 

 

здійснення тиску на 

суддю працівниками 

НАБУ, СБУ та 

учасниками батальйону 

«Айдар» 

    

69.  21.01.2016 

9рс-45/16 

 

Михайлівський 

районний суд 

Запорізької області 

 

(суддя Мовчан О.Г.)  

 

втручання в діяльність 

судді з метою 

перешкоджання 

виконанню службових 

обов’язків, залякування 

адвокатом               

Першином В.М. 

 

01.06.16 

9рс-227/16 

РСУ 

звернулася із 

запитом 

ГПУ 02.08.2016 

 

12016080290000 

409 

 

(ч.1 ст. 376 ККУ) 

01.07.16 за № 04/2/3-1259-

16 ГПУ надала відповідь 

РСУ про те, що звернення 

направлено до прокуратури 

Запорізької області для 

розгляду. 

 

 

03.08.2016 за №04/2/2-

3723-16 прокуратура  

Запорізької області 

повідомила РСУ про 

відкриття кримінального 

провадження, про внесення 

відомостей до ЄРДР, 

досудове розслідування 

триває. 



 

70.  26.01.2016 

 

9рс-46/16 

 

Окружний 

адміністративний суд 

м. Києва 

 

(судді І.О. Іщук, 

 І.М. Погрібніченко, 

В.П. Шулежко) 

 

тиск на суд з боку 

народного депутата 

України  

Корчинської О.А. 

31.03.16 

9рс-46/16 

РСУ 

направила 

запит 

ГПУ  07.04.16 №17/7-30734-16 

ГПУ повідомила РСУ про 

те, що звернення 

направлено до прокуратури 

м. Києва для розгляду. 

 

 

Листом від 15.04.16 

№15/1/3-168-16  

прокуратура м. Києва 

повідомила РСУ про те, що 

підстав для відповідних 

відомостей до ЄРДР на 

даний час не вбачається. 

 

71.  15.02.2016 

 

9рс-83/16 

Котовський 

міськрайонний суд 

Одеської області 

 

(суддя  

Фабіжевський С.А.) 

 

здійснення тиску  на 

суддю представниками 

ГПУ, НАБУ, деякими 

суддями 

Солом’янського 

районного суду м. Києва  

21.04.1016 

9рс-83/16 

РСУ надала 

відповідь 

судді 

 

   

72.  15.02.2015 

 

9рс-84/16 

Вищий господарський 

суд України 

 

(в.о. голови                        

Г. Кравчук) 

здійснення тиску  на 

суддів під час судового 

засідання  народним 

депутатом України 

Левченком Ю.В. 

 

31.03.16 

9рс-84/16 

РСУ 

направила 

запит 

ГПУ  08.04.16 №17/7-30735-16  

ГПУ повідомила РСУ про 

те, що звернення 

направлено до прокуратури 

м. Києва для розгляду. 

 

22.04.16 за №15/1/3-180-16 

прокуратура м. Києва 

повідомила РСУ про те, що 

підстав для внесення 

відповідних відомостей до 

ЄРДР не вбачається. 

 

73.  15.02.2016 

 

9рс-85/16 

 

Роменський 

міськрайонний суд 

Сумської області 

 

втручання у правосуддя, 

тиск на суд і суддів 

державними органами 

області, а саме: ТУ ДСА 

24.03.2016 

РСУ 

направлено 

звернення для 

ДСА України  20.04.2016 ДСА України  за 

№10-3018/16 повідомила 

РСУ про те, що обставини 

з’ясовані, начальником ТУ 



 (голова суду  

О.Ф. Яковець) 

 

України в Сумській 

області та Роменським 

МВ КВІ  ДП служби 

України в Сумській 

області 

 

здійснення 

перевірки 

вказаного у 

ньому факту 

та надати 

відповідну 

оцінку  діям 

органів ТУ 

ДСА України 

 

ДСА України в Сумській 

області Кібцем В.О.  

надано пояснення та 

попереджено його щодо 

недопущення в 

подальшому надсилання на 

адресу місцевих судів 

листів аналогічного змісту. 

 

18.04.16 за №16/2-1538-

ЛК/2-16 ДПтС України 

повідомила РСУ про те, що 

управлінням ДПтС України 

в Сумській області вжито 

додаткових заходів  щодо 

упередження подібних дій 

з боку керівників 

підрозділів та додатково 

роз’яснено положення 

чинного законодавства. 

74.  22.02.2016 

9рс-94/16 

 

 

Суддя Іванківського 

районного суду 

Київської області 

 

О.П. Гончарук 

здійснення втручання в 

професійну діяльність 

судді адвокатом 

Мілетичем О.О., 

депутатом районної 

ради Конєвим І.М. та 

низкою активістів 

 

    

75.  26.02.2016 

 

9рс-112/16 

 

 

Дзержинський 

районний суд                        

м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської 

області 

 

(судді) 

здійснення тиску на 

суддів шляхом 

відкритих погроз про 

звільнення, погроз щодо 

пошкодження 

особистого майна, 

майна суду невідомими 

особами, які називають 

себе журналістами та 

представниками різних 

громадських організацій 

 

    



76.  29.02.2016 

 

9рс-113/16 

Приморський 

районний суд м. Одеса 

 

(судді) 

здійснення тиску на суд 

шляхом поширення 

інформації,  що 

стосується професійної 

діяльності суддів 

посадовими особами 

прокуратури Одеської 

області 

 

08.04.16 

 

Рішення РСУ 

№24 

 

 

 

 

16.05.16 

9рс-113/16 

РСУ 

ГПУ   

 

 

 

 

 

 

 

надала відповідь заявнику 

 

 

 

 

31.05.16 ГПУ повідомила 

РСУ про те, що звернення 

направлено до прокуратури 

Одеської області для 

розгляду 

 

77.  29.02.2016 

 

9рс-114/16 

 

Одеський апеляційний 

адміністративний  суд  

 

(судді Л.П. Шеметенко 

            О.О. Димерлій 

            О.В. Єщенко) 

 

здійснення тиску на суд 

та погрози відносно 

головуючого  по справі 

    

78.  02.03.2016 

 

9рс-122/16 

Київський 

апеляційний 

адміністративний суд 

 

(суддя О.М. Ганечко) 

втручання в діяльність 

судді щодо здійснення 

правосуддя в адм. справі 

823/5258/15 народним 

депутатом   України      

Ленським О.О. 

 

31.03.2016 

9рс-122/16 

РСУ 

направила 

запит 

ГПУ  ГПУ  листом від 06.04.16 за 

№17/7 р повідомила РСУ 

про те, що звернення 

направлено до прокуратури 

м. Києва для розгляду. 

 

 

10.05.16 за №15/1/3-266-16 

прокуратура м. Києва 

повідомила РСУ про те, що 

підстав для внесення 

відповідних відомостей до 

ЄРДР не вбачається. 

79.  02.03.2016 Дніпропетровський здійснення тиску на суд     



 

9рс-123/16 

окружний 

адміністративний суд 

(судді) 

прокуратурою 

Дніпропетровської 

області з метою 

отримання документів, 

які призначені для 

службового 

користування 

 

80.  04.03.2016 

 

9рс-246/2016 

 

Жовтневий районний 

суд м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської 

області 

 

(голова суду Л.І. Шум) 

 

тиск на суддю               

Клочко О.В. при 

розгляді справи 

громадськими 

організаціями 

    

81.  09.03.2016 

 

9рс-264/2016 

Галицький районний 

суд м. Львова 

 

(голова суду                          

І. Волоско) 

здійснення тиску 

шляхом втручання в 

роботу суду 

активістами. 

 

 

 

 

   

82.  10.03.2016 

9рс-140/16 

Окружний 

адміністративний суд 

м. Києва 

 

(суддя І.О. Іщук) 

втручання в діяльність 

судді щодо здійснення 

правосуддя в адм. справі 

826/1817/16  народним 

депутатом України 

Корчинською О.А. 

 

31.03.16 

9рс-140/16 

РСУ 

направила 

запит 

ГПУ  ГПУ  листом від 06.04.16 за 

№17/7 р повідомила РСУ 

про те, що звернення 

направлено до прокуратури 

м. Києва для розгляду. 

 

 

 

13.05.16 за №15/1/3-270-16 

прокуратура м. Києва 

повідомила РСУ про те, що 

підстав для внесення 

відповідних відомостей до 

ЄРДР на даний час не 

вбачається. 

83.  11.03.2016 

 

9рс-144/16 

 

Ленінський районний 

суд м. Кіровограда 

 

(суддя Кореняка В.К.) 

здійснення тиску на 

суддю щодо здійснення 

ним правосуддя 

окремих працівників 

    



 прокуратури 

Кіровоградської області 

 

84.  15.03.2016 

 

9рс-153/16 

Кіровоградський 

районний суд 

Кіровоградської 

області  

 

(суддя О.О. Квітка) 

 

втручання в діяльність 

судді при здійсненні 

ним правосуддя  

представниками СБУ 

    

85.  16.03.2016 

 

9рс-159/16 

Суддя Миколаївського 

районного суду 

Львівської області 

І.М. Карбовнік 

погрози судді, його 

сім’ї, тиск через 

народних депутатів 

 

 

    

86.  17.03.2016 

 

9рс-163/16 

 

 

 

 

 

Ірпінський міський суд 

Київської області 

(голова суду 

Л.П.Саранюк) 

тиск на суд при розгляді 

справи представником 

позивача  

Малиновською Е.С. 

    

87.  17.03.2016 

 

9рс-357/2016 

 

Криворізький 

районний суд 

Дніпропетровської 

області 

 

(суддя Коваль Н.В.) 

 

тиск на суддю стороною 

у справі 

    

88.  18.03.2016 

 

9рс-384/2016 

 

Садгірський районний 

суд м. Чернівці 

 

(судді) 

 

щодо систематичних 

проявів неповаги та 

здійснення тиску  на 

окремих суддів 

зазначеного суду 

працівниками 

прокуратури 

 

    

89.  18.03.2016 

 

Суддя 

Красноармійського 

тиск на суддю шляхом 

розміщення неправдивої 

06.03.2016  

суддя 

Красноармій -

ського  ВП 

06.03.2016 

 

 



9рс-165/16 

 

міськрайонного суду 

Донецької області 

Хмельова С.М. 

 

інформації в соціальних 

мережах щодо її 

переписки з бойовиками 

ДНР 

особисто 

звернулася із 

повідомле-

нням 

ГУНП в 

Донецькій 

області 

№12016050410000

506 

 

(ч. 1 ст. 376 КК У) 

 

90.  22.03.2016 

 

9рс- 178/16 

Приморський 

районний суд м. Одеса 

 

(голова суду С.М. 

Кічмаренко) 

 

тиск на суд 

громадськими 

активістами  

Сидоренком А.Л., 

Ткаченко Н,            

Лапчиком О.П. 

 

08.04.2016 

рішення РСУ 

№24 

ГПУ 

 

ГУ НП в 

Одеській 

області 

17.03.2016 

 

№12016162500000

562 

 

(ч. 1 ст. 376 КК У) 

02.07.2016 за №15-3503-16 

прокуратура Одеської 

області помідомила РСУ , 

що розпочато кримінальне 

провадження, підслідність 

у вказаному 

кримінальному 

провадженні визначена за 

слідчими військової 

прокуратури Південного 

регіону України. 

 

 

 

06.07.2016 за №3/4180 ГУ  

НП  в Одеській області 

повідомило РСУ, про те, 

що проведено службову 

перевірку, якою не 

встановлено порушень 

чинного законодавства в 

діях поліцейських під час 

забезпечення публічної 

безпеки і порядку 16-17 

березня 2016 року в 

приміщенні суду. 

 

91.  22.03.2016 

 

9рс-179/16 

 

Суддя Коломацького 

районного суду 

Харківської області 

 

Яковенко А.О. 

 

тиск на суддю органами 

прокуратури 

30.06.16 РСУ 

надала 

відповідь 

заявнику 

 

 

 

12.07.16 

 

 

 

 

 

 

 

ГПУ 

 18.08.2016 №17-7-3/236-16 

 ГПУ повідомила РСУ про 

те, що за результатами 

розгляду  прокуратурою 

області у внесенні 

відомостей до ЄРДР 

відмовлено. Зазначене 

рішення обґрунтовано 



РСУ 

направила 

звернення для 

розгляду до 

 

відсутністю у заяві 

обставин, що можуть 

свідчити про вчинення 

кримінальних 

правопорушень. Заявнику 

роз’яснено вимоги ч.3 ст. 

17 ЗУ «Про прокуратуру» 

 

92.  23.03.16 

 

9рс- 440/2016 

 

 

Апеляційний суд 

Черкаської області 

 

(суддя Охріменко Н.І.) 

щодо скоєння 

розбійного нападу на 

суддю – секретаря 

судової палати у 

кримінальних справах 

 

08.04.2016 

Рішення РСУ  

№24 

  29.06.2016 за №17/7-947 

вих16 прокуратура 

Черкаської області 

повідомила РСУ щодо 

бездіяльності працівників 

Чорнобаївського 

відділення Золотоніського 

відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області 

відкрито кримінальне 

провадження за ст. 367 КК 

України,  розслідування 

триває. 

 

93.  04.04.16 

 

9рс-206/16 

 

Суддя Дніпровського 

районного суду                    

м. Херсона 

 Гордимов А.В. 

 

щодо втручання 

заступника голови суду 

Іванищука А.А.  у 

процесуальну діяльність 

судді  

 

01.06.16 

9рс-206/16 

РСУ 

звернулася із 

запитом 

ГПУ  17.06.2016 №17/7-30451-16 

ГПУ повідомила РСУ про 

те, що звернення 

направлено до прокуратури 

Херсонської області для 

розгляду. 

 

 

14.07.2016 №17-4547-16 

прокуратура Херсонської 

області повідомила РСУ 

про те, що звернення 

розглянуто, проведено 

перевірку за наслідками 

якої встановлено, що 

втручань в діяльність судді 

Гордимова А.В. з боку 

Іванищука А.А. не 



встановлено. 

  

 

94.  04.04.16 

 

9рс-216/16  

 

Зачепилівський 

районний суд  

Харківської області 

 

(суддя Огієнко Д.В.) 

 

втручання в діяльність 

судді стороною у справі 

директором ТОВ 

«ПРОФАГРО» 

Стрельцовим Д.М.  

    

95.  11.04.16 

 

9рс-226/16 

 

Суддя Соснівського 

районного суду                 

м. Черкаси 

Орленко В.В. 

тиск на суд  членами 

громадського 

об’єднання 

«Автомайдан Черкаси» 

25.04.2016  

9рс-226/16 

РСУ 

направлено 

звернення для 

розгляду 

 

МВС України 01.04.2016 

 

ч.1 ст. 376 ККУ 

02.06.2016 за №5955/05/24-

2016 Нац. поліція 

повідомила РСУ про те, що 

слідчим відділом 

Черкаського  відділу 

поліції ГУНП в Черкаській 

області внесено відомості 

до ЄРДР, досудове 

розслідування триває. 

 

96.  11.04.16 

 

9рс-227/16 

 

Суддя Михайлівського 

районного суду 

Запорізької області 

 

Мовчан О.Г. 

втручання в діяльність 

судді щодо здійснення 

правосуддя 

обвинуваченого  

Козлова В.А. 

 

01.06.16 

9рс-227/16 

РСУ 

звернулася із 

запитом 

ГПУ 02.08.2016 

 

12016080290000 

409 

 

(ч.1 ст. 376 ККУ) 

01.07.16 за № 04/2/3-1259-

16 ГПУ надала відповідь 

РСУ про те, що звернення 

направлено до прокуратури 

Запорізької області для 

розгляду. 

 

 

03.08.2016 за №04/2/2-

3723-16 прокуратура  

Запорізької області 

повідомила РСУ про 

відкриття кримінального 

провадження, про внесення 

відомостей до ЄРДР, 

досудове розслідування 

триває. 

 

97.  11.04.16 

 

9рс-228/16 

Суддя Уманського 

міськрайсуду  

Черкаської області 

напад на суддю у 

зв’язку із здійсненням 

нею професійної 

26.04.2016 

9рс-228/16 

РСУ 

Національна 

поліція 

України 

 02.06.2016 за №5955/05/24-

2016 Нац. поліція 

повідомила РСУ про те, що 



 

 

 Ребрина К.Г. 

 

діяльності направлено 

звернення для 

розгляду 

 

слідчим відділом 

Уманського відділу поліції 

ГУНП в Черкаській області 

розпочато кримінальне 

провадження за ч.3 ст.185 

ККУ (крадіжка). 

 

98.  19.04.16 

 

9рс-241/16 

 

Зачепилівський 

районний суд 

Харківської області 

 

(суддя Огієнко Д.В.) 

 

щодо протиправного 

втручання в діяльність 

судді адвокатом 

Панаріним М.М. 

20.01.16 

суддя 

особисто 

звернувся до 

правоохорон- 

них органів 

Зачепилівське 

відділення 

Красноградсь

кого відділу 

ГУНП 

України в 

Харківській 

обл. 

 

  

99.  21.04.16 

 

9рс-714/2016 

 

Апеляційний суд міста 

Києва 

 

(заступник голови – 

Г.В. Крижанівська) 

вчинення тиску з боку 

Ради адвокатів 

Київської області на 

заступника голови 

Шевченківського 

районного суду м. Києва 

Слободянюка П.Л. 

 

    

100.  21.04.16 

 

9рс-249/16 

 

Суддя Южного 

міського суду 

Одеської області  

Барановської 

(Асанової) З.І.  

 

тиск на суддю з боку 

працівників СБУ 

    

101.  10.05.16 

 

9рс-277/16 

 

Хмельницький 

міськрайонний суд 

Хмельницької області 

 

( голова суду                

Т.М. Бацуца) 

 

тиск на суддю            

Колієва С.А.  стороною 

по справі                      

Дерев»янчуком Г.Г. 

    

102.  24.05.16 

 

9рс-304/16 

Суддя 

Виноградівського 

районного суду 

здійснення тиску на 

суддю  позивачем у 

справі 

Суддя 

особисто 

звернувся до  

Прокуратури 

Закарпатської 

області 

  



 Закарпатської області 

 

(В.Р. Трагнюк) 

 

103.  03.06.16 

 

9рс-319/16 

 

Суддя Малиновського 

районного суду                  

м. Одеси 

 

( О.В.Іщенко) 

 

тиск на суд під час 

слухання справи 

громадськими 

активістами 

    

104.  06.06.16 

 

9рс-923/2016 

 

Суддя Малиновського 

районного суду                 

м. Одеси 

 

(Корой В.Д.) 

 

тиск на суд під час 

слухання справи 

громадськими 

активістами 

    

105.  06.06.16 

 

9рс-931/2016 

 

Колектив суддів та 

працівників 

Білоцерківського  

міськрайонного суду 

Київської області 

тиск на суд 

громадянкою   

Марковою Тетяною, 

шляхом розміщення в 

соціальній мережі 

недостовірної 

інформації про те, що з 

головою суду можна 

домовитись в рамках 

кримінального 

провадження 

 

    

106.  07.06.16 

 

9рс-937/2016 

 

Тячівський районний 

суд Закарпатської 

області 

 

(В.о. голови                 

Гримут В.І.) 

 

втручання у діяльність 

судді щодо розгляду 

кримінального 

провадження 

    

107.  10.06.16 

 

9рс-955/2016 

 

Вишгородський 

районний суд 

Київської області 

 

(В.о. Купрієнко С.І.) 

тиск на суд шляхом 

висвітлення 

недостовірної 

інформації  на соц. 

сторінці репортером 

    



програми «Люстратор» 

 

108.  29.06.16 

 

9рс-351/16 

 

Сихівський районний 

суд м. Львова 

 

(голова суду              

Лєсной С.Є.) 

тиск на суддів народним 

депутатом України              

Тимошенком Ю.В. 

шляхом розміщення в 

соціальній мережі 

відкритого листа,  який 

містить безпосередні 

погрози життю та 

здоров’ю суддів даного 

суду 

 

12.07.2016  

РСУ 

направила 

заяву 

(повідомлен-

ня) 

ГПУ  26.07.16 за №17/7 р ГПУ 

повідомила РСУ про те, що 

звернення направлено до 

прокуратури м. Києва для 

розгляду. 

 

 

17.08.2016 №15/1-833-16  

прокуратура м. Києва  

повідомила РСУ про те, що 

за результатами вивчення 

звернення не виявлено 

фактичних даних, які б 

достовірно свідчили про 

наявність у діях народного 

депутата України 

Тимошенка Ю.В. ознак 

кримінального 

правопорушення, тому 

підстав для внесення 

відомостей до ЄРДР на 

даний час не вбачається. 

 

109.  12.07.16 

 

9рс-1098/2016 

Суддя апеляційного 

суду Хмельницької 

області 

 

Кулеша Л.М. 

 

втручання в               

Теплюк О.Є. в 

діяльність суддів щодо 

здійснення правосуддя, 

з приводу конкретної 

справи 

 

суддя 

особисто 

звернулась в  

Прокуратуру 

Хмельницької 

області 

  

110.  12.07.16 

 

9рс-382/16 

 

Суддя Верховного 

суду України 

 

(Ємець А.А.) 

 

щодо втручання в 

діяльність судді  

Спеціалізованою 

антикорупційною 

прокуратурою 

 

22.07.2016  

РСУ 

направила  

запит також 

надала 

відповідь 

заявнику 

 

ГПУ  08.08.2016 №06-18907-16 

ГПУ повідомила РСУ про 

те, що працівники 

прокуратури діяли 

виключно в межах 

повноважень, наданих КПК 

України, та виконували 

покладені на них 



обов’язки, скерування 

судді повістки про виклик 

для допиту як свідка 

жодним чином не свідчить 

про неповагу до суду та 

тиск на суддю. 

 

111.  18.07.16 

 

9рс-1124/2016 

Суддя Ірпінського 

міського суду 

Київської області 

Мікулін А.В. 

 

тиск на суд під час 

судового засідання 

стороною у справі 

    

112.  20.07.16 

 

9рс-1140/2016 

 

 

25.07.2016 

 

9рс-1157/2016 

 

Кремінський районний 

суд Луганської області 

 

(суддя Ковальов В.М.) 

 

Апеляційний суд 

Луганської області 

 

(голова суду  

Гаврилюк В.К.) 

 

втручання у здійснення 

правосуддя  

прокуратурою 

Луганської області 

 

втручання у здійснення 

правосуддя  судді 

Ковальова  В.М. 

прокуратурою 

Луганської області 

звернення 

також 

надіслано до 

прокуратури 

Луганської 

області 

   

113.  22.07.16 

 

9рс-1143/2016 

Печерський районний 

суд міста Києва 

 

(колектив суду) 

 

втручання у здійснення 

правосуддя, тиск на 

суддів, прояв неповаги 

до суду під час розгляду 

справи 

 

01.08.2016 

№9рс-533/16 

вих 

РСУ 

направила 

запит 

та надала 

відповідь 

заявнику 

 

ГПУ  22.08.2016 №04/212-1685-

16 ГПУ повідомила РСУ 

про те, що звернення 

направлено до прокуратури 

м. Києва для розгляду  та 

перевірки фактів 

114.  01.08.16 

 

9рс-1180/2016 

 

Дубровицький 

районний суд 

Рівненської області 

 

(суддя Сидоренко З.С.) 

 

тиск на суддю 

журналістом телеканалу 

«1+1» та «2+2» - 

Тимофійчуком В.П. 

11.08.2016 

9рс-549/16вих  

РСУ 

направила 

заяву до  

ГПУ  17.08.2016 ГПУ 

повідомила РСУ про те, що 

звернення направлено до 

прокуратури Рівненської 

області для організації 

перевірки. 

 



115.  01.08.16 

 

9рс-1181/2016 

 

 

Окружний 

адміністративний суд 

м. Києва  

 

(суддя Кобилянський 

К.М.) 

 

втручання у здійснення 

правосуддя судді 

стороною у справі 

шляхом висування 

непідтверджених 

обвинувачень 

13.07.16 

суддя 

особисто 

звернувся із 

заявою до 

прокуратури 

м. Києва 

 

 

18.08.2016 за 

вих. №561/16 

РСУ  

направила 

запит до 

 

Прокуратури 

м. Києва 

  

116.  03.08.16 

 

9рс-1196/2016 

 

 

 

17.08.16 

9рс-1242/2016 

 

Селидівський міський 

суд Донецької області 

(Черков В.Г.) 

 

 

 

Апеляційний суд 

Донецької області 

 

тиск на суддю під час 

розгляду справи  

 

 

 

 

повідомлення щодо 

тиску на Селидівський 

міський суд Донецької 

області 

11.08.2016 

9рс-551/16вих 

РСУ 

направила 

лист до 

 

Національної 

поліції 

України 

  

117.  05.08.16 

9рс-1207/2016 

Київський окружний 

адміністративний суд 

(суддя Виноградова 

О.І.) 

 

втручання у здійснення 

правосуддя  шляхом 

психологічного тиску на 

склад суду та 

працівників апарату 

суду адвокатом  

Кравцем Р.Ю. 

 

11.08.2016 

9рс- 

544/16вих 

РСУ 

направила 

повідомлення 

судді 

Виноградової 

О.І. до  

 

Київської 

міської 

кваліфікацій-

но-

дисциплінар- 

ної комісії 

адвокатури 

  

118.  08.08.16 

 

9рс-1217/2016 

Переяслав-

Хмельницький 

міськрайонний суд 

Київської області 

 

втручання у здійснення 

правосуддя сторонами у 

справі 

11.08.2016  

9рс-550/16вих 

РСУ 

направила 

заяву до  

ГПУ  17.08.2016 ГПУ 

повідомила РСУ про те, що 

звернення направлено до 

прокуратури Київської 

області для організації 



 

(голова суду Рева О.І. 

суддя Залеська А.О.) 

 

перевірки. 

119.  09.08.16 

 

9рс-1221/2016 

 

Апеляційний суд 

Полтавської області 

 

(голова суду                  

А.О. Рябішин) 

 

 

втручання гр.          

Гуйваном П. в 

діяльність суду щодо 

здійснення правосуддя 

16.08.2016 

9рс-557/16 

вих 

РСУ 

направлено 

запит про 

надання 

інформації 

стосовно 

розгляду 

звернення 

 

Прокуратура 

Полтавської 

області 

  

120.  16.08.16 

 

9рс-1235/2016 

 

Білокуракинський 

районний суд 

Луганської області 

 

(голова суду                                                                                              

С.Б. Баранов) 

 

тиск на суд 

працівниками військової 

прокуратури  

Луганського гарнізону 

18.08.2016 за 

вих. №560/16 

РСУ 

направила 

звернення до 

ГПУ  25.08.2016  №10/1/3-21212-

16 ГПУ повідомила РСУ 

про те, що звернення 

направлено до військової 

прокуратури сил 

антитерористичної операції 

для розгляду. 

 

121.  17.08.16 

 

9рс-1247/2016 

Братський районний 

суд Миколаївської 

області 

 

(голова суду                  

С.А. Марценюк) 

 

тиск на суд шляхом 

неправомірних дій 

прихильниками 

обвинуваченого 

Дуброва Г.О. 

    

122.  18.08.16 

 

9рс-1248/2016 

 

Роменський 

міськрайонний суд 

Сумської області 

 

(голова суду              

Яковець О.Ф.) 

 

тиск на суд шляхом 

проведення мітингу 

перед початком 

судового засідання по 

адміністративній справі  

    



 
 

 


