
 

УКРАЇНА 

ВИЩА  РАДА  ЮСТИЦІЇ 

РІШЕННЯ 

 

27 вересня 2011 року Київ № 680/0/15-11 

 

 

Про  відхилення пропозиції члена Вищої ради 

юстиції про внесення подання про звільнення 

Бобровника О.В. з  посади судді Солом’янського 

районного суду м. Києва за порушення присяги 

та прийняття відмови члена Вищої ради юстиції  

від своєї пропозиції про внесення подання про 

звільнення Бобровника О.В. з посади судді 

Солом’янського районного суду м. Києва за 

порушення присяги, внесеної за результатами 

перевірки відомостей, викладених у зверненні 

Голови Національної комісії з питань 

регулювання зв’язку України Звєрєва В.П. та 

пропозиції члена Вищої ради юстиції. 

 

Вища рада юстиції у складі: Колесниченка В.М. – головуючого,       

Бондика В.А., Висоцького В.І., Гаврилюка М.І., Завальнюка В.В.,              

Ізовітової Л.П., Кобилянського М.Г., Кравченка К.Т., Сафулька С.Ф.,          

Татькова В.І., Удовиченка О.С., Фесенка Л.І., Шаповала В.М., розглянувши 

пропозиції членів Вищої ради юстиції про внесення подання про звільнення 

Бобровника Олександра Вікторовича з посади судді Солом’янського районного 

суду м. Києва за порушення присяги, внесену за результатами перевірки 

відомостей, викладених у зверненні Голови Національної комісії з питань 

регулювання зв’язку України Звєрєва В.П. від 5 березня 2008 року та пропозиції 

члена Вищої ради юстиції, та висновок секції Вищої ради юстиції з питань 

призначення суддів на посади та звільнення їх з посад від 27 вересня 2011 року, 

 

в с т а н о в и л а: 

 

Бобровник Олександр Вікторович Указом Президента України від 7 червня 

2007 року призначений суддею Солом’янського районного суду м. Києва. 

 До Вищої ради юстиції 7 березня 2008 року надійшло звернення Голови 

Національної комісії з питань регулювання зв’язку України Звєрєва В.П. про 

порушення норм чинного законодавства, допущені суддею Солом’янського 

районного суду м. Києва Бобровником О.В. при розгляді адміністративної 



справи за позовом ОСОБА_1 до Національної комісії з питань регулювання 

зв’язку України, за участю третіх осіб: на стороні позивача –  Приватне 

підприємство  «Юком АВК-2006»; на стороні відповідача – Міністерство 

юстиції України, про визнання нечинними актів органу влади та незаконними 

його дій.   

Крім того, до Вищої ради юстиції 5 травня 2008 року надійшла 

пропозиція члена Вищої ради юстиції про внесення подання про звільнення 

Бобровника О.В. з посади судді Солом’янського районного суду м. Києва за 

порушення присяги, в якій також йдеться про недотримання суддею норм 

чинного законодавства при розгляді згаданої вище адміністративної справи за 

позовом Коваленка О.В. 

За наслідками перевірки, проведеної на підставі доручення  Голови 

Вищої ради юстиції, член Вищої ради юстиції 6 вересня 2010 року звернувся до 

Вищої ради юстиції з пропозицією про внесення подання про звільнення         

Бобровника О.В. з посади судді Солом’янського районного суду м. Києва за 

порушення присяги. 

На засіданні секції Вищої ради юстиції з питань призначення суддів на 

посади та звільнення їх з посад 27 вересня 2011 року член Вищої ради юстиції 

відмовився від власної пропозиції, надавши відповідного листа від 27 вересня 

2011 року. 

Секція Вищої ради юстиції дійшла висновку рекомендувати Вищій  раді 

юстиції прийняти рішення про відхилення пропозиції члена Вищої ради юстиції 

про внесення подання про звільнення Бобровника О.В. з посади судді 

Солом’янського районного суду м. Києва за порушення присяги та про 

прийняття відмови члена Вищої ради юстиції від власної пропозиції.  

Дослідивши матеріали перевірки, заслухавши доповідача – члена Вищої 

ради юстиції, пояснення судді Бобровника О.В., Вища рада юстиції вважає, що 

відсутні підстави для внесення подання про звільнення Бобровника О.В. з 

посади судді Солом’янського районного суду м. Києва за порушення присяги. 

За таких обставин пропозиція члена Вищої ради юстиції підлягає відхиленню. 

Також Вища рада юстиції вважає за можливе прийняти відмову члена 

Вищої ради юстиції від власної пропозиції. 

На підставі викладеного, Вища рада юстиції, керуючись статтями 27, 30 

Закону України «Про Вищу  раду  юстиції», підпунктом «а» пункту 7 § 3 глави 2 

розділу I, пунктом 18 § 2.2 глави 1 розділу ІІ Регламенту Вищої ради юстиції,  

 

 

вирішила: 

 

1. Відхилити пропозицію члена Вищої ради юстиції про внесення 

подання про звільнення Бобровника Олександра Вікторовича з посади судді 

Солом’янського районного суду м. Києва за порушення присяги. 



2. Прийняти відмову члена Вищої ради юстиції від власної пропозиції 

про внесення подання про звільнення Бобровника Олександра Вікторовича з 

посади судді Солом’янського районного суду м. Києва за порушення присяги, 

внесеної за результатами перевірки відомостей, викладених у зверненні Голови 

Національної комісії з питань регулювання зв’язку України Звєрєва В.П. від        

5 березня 2008 року та вказаній пропозиції члена Вищої ради юстиції. 

 

 

 

Голова Вищої ради юстиції                                                     В.М. Колесниченко 

 

 


