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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Гетьманенко Алла Іванівна
ВИБУЛА З КОНКУРСУ

Зупинено процес оцінювання до набрання законної сили вироком суду або
припинення кримінального провадження
Кандидат на посаду судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного
Суду
З офіційних джерел відомо про роботу на посаді судді Глухівського
міськрайонного суду Сумської області з 2000 року.
У 2004 році була призначена на посаду голови Глухівського міськрайонного суду
Сумської області.
Причетність до корупції
У 2011 році ВККС, розглянувши клопотання в. о. Генерального прокурора України
про відсторонення Гетьманенко Алли Іванівни від посади судді Глухівського
міськрайонного суду Сумської області, прийняла рішення відсторонити її від
займаної посади. Підставою для цього послужило те, що суддю Гетьманенко було
обвинувачено у вчиненні злочинів. Так, згідно з довідкою, підготованою Центром
політико-правових реформ, за матеріалами справи, суддя, яка перебувала на
посаді голови місцевого суду, нібито отримала хабар у розмірі 25 тис. доларів
США і ухвалила завідомо неправосудне рішення по справі про замах на
контрабандне переміщення товарів на загальну суму 460 тис. грн. За інформацією
правоохоронців, суддя ймовірно використовувала підлеглих їй працівників для
внесення до автоматизованої системи документообігу суду завідомо
неправдивих даних. Бахмацький районний суд Чернігівської області дійшов
висновку, що зазначеними діями підсудна спричинила істотну шкоду державним
інтересам шляхом підриву авторитету й престижу органів судової гілки державної
влади в Україні, й виніс обвинувальний вирок від 11 червня 2012 року. Варто
вказати, що вироком було засуджено також сина судді, Гетьманенка Олексія
Івановича (про родинні зв’язки судді та Гетьманенка О.І. також зазначають
журналісти розслідування “Під прицілом” Олена Адаменко та Олександр
Комендант) за пособництво в одержанні хабара. Потім цей вирок був скасований
ухвалою Апеляційного суду Чернігівської області з направленням справи
прокурору для організації додаткового розслідування. Запобіжний захід
залишено у вигляді підписки про невиїзд. 13 березня 2013 року заступник
Генерального прокурора України склав письмове повідомлення про підозру судді
А.І Гетьманенко у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364 , ч. 1 ст. 376-1, ч. 2
ст. 368 і ч. 2 ст. 375 КК України. Після додаткового розслідування у цій справі
Коропинський районний суд Чернігівської області продовжив розгляд справи.
Однак, зазначений суд вирішив повернути обвинувальний акт прокурору Сумської
області. Ухвалу по цій справі (№ 735/1222/13-к) неодноразово постановляв
Апеляційний суд Чернігівської області, однак, досі остаточне рішення у справі так

і не було оголошено. Зараз справу розглядає Борзнянський районний суд
Чернігівської області (проведено підготовче судове засідання).
Про деталі вказаної справи та обвинувачення відносно судді та її сина також
розповідав начальник відділу прокуратури Сумської області Олександр
Глядчишин в інтерв’ю програмі розслідувань “Під прицілом” (з 19-ї до 25-ї хвилини
програми). Варто вказати, що за словами пана Глядчишина, розгляд справи
триває так довго у зв’язку із тим, що на судових засіданнях обвинувачувані
регулярно заявляють відводи суддям, що затягує процес. При цьому, усі заявлені
відводи були відхилені як безпідставні.
Статки
Електронна декларація за 2015 рік.

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою
правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, ухвалення
сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками
державних органів

