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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Коровайко Олександр Іванович
Суд
Херсонський апеляційний суд

Статус
Суддя з 28.09.2018

Кошти

Сім'ї

5029 USD

Річний дохід

Суддi

427760 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 427760 грн

Будівлі

Сім'ї

146.2 кв. м
146.2 кв.м (100% квартири у користуванні у дружини)

Транспортні засоби

Суддi

1
Автомобіль легковий Volkswagen Touareg 2013 р.в. (у власності)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
1990 – юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова.
Суддівська кар’єра:
1992–2002 – суддя Великолепетиського районного суду Херсонської області (з 1997 року обрано на посаду судді
безстроково; з 2000 року голова суду);
2002–2008 – суддя Новокаховського міського суду Херсонської області (у 2002 році призначено головою суду);
2008 – 2018 – суддя Апеляційного суду Херсонської області;
2018 – т.ч. – суддя Херсонського апеляційного суду.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину.
Висновки ЧЕСНО про причетність суддів до корупційних діянь, кримінальних або будь-яких інших правопорушень, ухвалення сумнівних рішень,
неетичної поведінки є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
Методологія підготовки матеріалу

+38 067 233 28 12

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо судді Апеляційного суду Херсонської області
Коровайка Олександра Івановича
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

Доброчесність
Непрозорість статків
1) У рішенні Громадської ради доброчесності зазначається про те, що суддя Коровайко допустив численні випадки
недекларування своїх майнових прав на майно та доходу, зокрема:
1.1. У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015, 2016
роки суддею не задекларовано право власності на автомобіль ВАЗ 21099, 1493 куб. см., 1999 року випуску. Також не
зазначено дохід від відчуження рухомого майна;
1.2. У декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік та в деклараціях особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015, 2016 роки суддя вказує відомості
про право користування квартирою, площею 146 кв.м, яка належить у 2014-2015 роках матері судді, а з 2016 року –
дружині судді, на підставі договору дарування. Проте, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, площа квартири складає 154.9 кв.м.
1.3. У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік,
суддею вказано вартість квартири, площею 146 кв.м, на дату набуття – 181 013 грн та за останньою оцінкою – 303 405
грн, яка знаходиться на праві користування. Проте, відповідно до інформації з спеціалізованого веб-сайту з продажу
нерухомості, наразі вартість квартири, площею 135 кв.м у цій же новобудові становить приблизно 90 тис дол;
1.4. У декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік та в деклараціях особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015, 2016 роки суддя вказує, що
дружина не мала доходу, проте у 2015 році суддею задекларовано грошові кошти наявні у дружини в розмірі 5 000
доларів.

2) У висновку Громадської ради доброчесності висловлюються сумніви щодо приховування суддею майна шляхом
оформлення на родичів, зокрема:
– мати судді, 1944 р.н., змогла купити ряд квартир, а саме: у 2000 році (у віці 56 років) придбала квартиру, площею 65,1
кв.м у м. Сімферополь, яку у 2004 році подарувала своїй дочці Коровайко Т. І., у 2004 році (у віці 60 років) – квартиру,
площею 34,8 кв.м у м. Сімферополь, у 2012 році (у віці 68 років) – квартиру площею 146 кв.м, яку потім передала у
користування судді;
– син судді у 26 років придбав квартиру, площею 95,7 кв.м у м. Одеса. Відповідно до інформації з спеціалізованого вебсайту з продажу нерухомості наразі середня вартість квартири у цій же новобудові, становить 180 000 доларів.
Неетична поведінка
У рішенні Громадської ради доброчесності, з посиланням на дані декларації доброчесності за 2017 рік, звертається у
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вага на те, що суддею у п. 22 підтверджено, що ним не здійснювались вчинки, що можуть мати наслідком притягнення
до відповідальності. Проте, відповідно до інформації з суддівського досьє, 17.02.2017 о 15:00:00 суддею було порушено
вимоги правил дорожнього руху, а саме, правил проїзду перехрестя, що становить склад адміністративного
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Додатково
Характеристика професійної діяльності
Згідно з інформацією з офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 23 березня 2018 року за
результатами кваліфікаційного оцінювання, Комісією ухвалено рішення про відповідність Коровайка О.І. займаній посаді
судді.
У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Особливості провадження дій, спрямованих на збирання та
перевірку доказів в ході судового слідства” в Одеській національній юридичній академії.

ЗМІ про суддю
Голова Апеляційного суду Херсонської області
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