
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) 

 

Поряд 

ковий 

номер 

Дата та 

номер 

звернення до 

РСУ 

Назва суду/ 

ПІБ судді 

Короткий зміст 

звернення 

Дата 

звернення до 

правоохоро- 

нних органів 

Назва 

правоохорон

ного органу 

Дата внесення 

заяви до Єдиного 

реєстру досудових 

розслідувань та 

стаття ККУ 

Стадія та результат 

кримінального 

провадження 

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 

ГПУ 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Черкаської 

обл. 

 

 

№1201325005000318

8 

20.12.2014 

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) 



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  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 Рівненс. 



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 

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. 

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 

02.03.2015 

№9рс-130/15 

 

 

ГУ МВС 

України в 

Донецькій 

обл. 

 

№1201505015000021

8 

21.01.2015 

ГПУ відповіла листом від 

12.03.2015 №04/2/2-609-

15 , що звернення 

направлено до 

прокуратури Донецької 



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-131/15 

 

 

ГПУ 

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 

 

№4201525002000000

8 

Від 18.02.2015 

Досудове розслідування 

здійснюється 

прокуратурою 

Черкаського гарнізону 

Центрального регіону 

України (ч.2 ст.376 ККУ) 

6.  
23.02.2015 

9рс-498/2015 

Окружний 

адміністративний суд 

Надання правової 

оцінки діям 

працівникам органів 

12.03.2015 

Рішення РСУ 

ГПУ  ГПУ направила звернення 

до  Прокуратури м. Києва 



 міста Києва 

(голова суду Вовк 

П.В.) 

прокуратури під час 

здійснення досудового 

розслідування у 

кримінальному 

провадженні 

№42015100000000098 

від 31.01.2015 

(проведення обшуку 

16-17 лютого у 

приміщенні суду) 

№23  

 

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 

7.  

23.02.2015 

9рс-497/2015 

апеляційний суд 

Черкаської області 

Здійснення тиску на 

суди – апеляційний 

суд Черкаської обл. 

(прізвище судді не 

вказано) 

Придніпровський 

районний суд                       

м. Черкаси 

(голова суду                

Смоляр А.О.) 

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. 

8.  

11.03.2015 

9рс-553/2015 

Ленінський районний 

суд                                        

м. Дніпропетровська 

(суддя Таус М.М.) 

Здійснення тиску і 

інтересах підсудного 

Губерта М.В. з боку 

його батька та 

захисника Губерта 

В.М. та інших 

представників громад 

кості.  

 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 

Тернопольської 

Здійснення тиску 

представниками 

громадськості  м. 

Кременець, помістили 

04.06.2015 

Рішення РСУ 

ГПУ  13.07.2015 №17/6-38вих.-

15  - ГПУ надано 

відповідь, що усі 

кримінальні провадження 



області 

(суддя Варневич Л.Б. 

Голова суду             

Зембра Є.Й.) 

у контейнер суддю та 

голову суду. 

№53 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 

люстрацій ним 

комітетом  

Дніпропетровщини 

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. 

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 

ГПУ №1201504064000251

2 

Від 16.06.2015 

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 кримін. 

провадженні 

прокуратурою взято на 

контроль 

12.  
07.04.2015 Криворізький 

районний суд 

Критика судді в 

засобах масової 

04.06.2015 

Рішення РСУ 

ГПУ  13.07.2015 №17/6-38вих.-

15  - ГПУ надано 



9рс-867/15 Дніпропетровської 

обл. 

(суддя Приміч Г.І.) 

інформації до 

вирішення справи у 

зв’язку з її розглядом 

№53 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. 

13.  

15.04.2015 

9рс-116/15 

 

Апеляційний суд 

Черкаської області 

(суддя Бондаренко 

С.І.) 

Незаконні дії, які 

вчиняються відносно 

суддю посадовими 

особами апеляційного 

суду Черкаської обл. 

пов’язані з відмовою 

ухвалювати незаконні 

рішення у 

справах,вчинення 

тиску шляхом погроз  

05.06.2015 

Рішення №56 

ГПУ   

14.  16.04.2015 Голосіївський скарга на незаконний 

тиск та сфабриковане 

04.06.2015 ГПУ  13.07.2015 №17/6-38вих.-

15  - ГПУ надано 



9рс- 1083/2015 районний суд м. Києва 

(суддя Полякова Л.В.) 

кримінальне 

переслідування з боку 

службових осіб 

прокуратури м. Києва 

Рішення РСУ 

№53 

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.  

17.04.2015 

9рс-1085/2015 

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 загальної 

юрисдикції та впливу 

на судову владу в 

цілому 

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. 

16.  

20.04.2015  

9рс-1144/2015 

Кам»янський 

районний суд 

Черкаської області 

(суддя Шкреба В.В.) 

Здійснення тиску 

громадянкою  

Аваєвою Н.А. 

14.05.2015 

№9рс-263/15 

ГПУ  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 

кримінальному 

провадженні за фактом 

втручання в діяльність 

судді Шкреби В.В. 

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 

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 



провадженні за 

обвинуваченням 

Павленка Ю.Є. за ч. 1 

ст. 294 КК України, 

здійснення тиску на 

суд 

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. 

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 КК України). 

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. 

19.  

12.05.2015 

9рс-1371/2015 

Вінницький міський 

суд Вінницької області 

(суддя Курбатова І.Л.) 

звернення щодо 

загрози незалежності 

судді, втручання в 

процесуальну 

діяльність народного 

депутата України 

Мосійчук І., 

здійснення тиску на 

суд 

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. 

20.  

25.05.2015 

9рс-1432/2015 

Ржищевський міський 

суд Київської обл. 

звернення щодо 

загрози незалежності, 

погроз фізичною 

розправою судді  та 

22.07.2015 

Рішення РСУ 

ГПУ   

 



(суддя Керімов Р.В.) членам родини, 

неможливості 

здійснення правосуддя 

№72 

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   

 

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 

ГПУ   

 

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 

ГПУ   

 

24.  

25.06.2015 

9рс-1570/2015 

Хортицький районний 

суд м. Запоріжжя 

(Бондаренко І.В.) 

Здійснення тиску при 

розгляді конкретної 

справи позивачем  

Мірошніченко Г.Ф. 

22.07.2015 

Рішення РСУ 

№72 

ГПУ   

 



25.  

30.06.2015 

9рс-1589/2015 

Ленінський районний 

суд  

м. Дніпропетровська 

(суддя Таус М.М.) 

Погрози застосування 

фізичної сили, 

насильства щодо 

судді, обвинуваченим  

по справі 

22.06.2015 

суддя Таус 

М.М. подав 

заяву до 

прокуратури з 

вимогами 

внести 

відповідні 

відомості до 

ЄРДР, 

розпочати 

досудове 

розслідування 

 

22.07.2015 

Рішення РСУ 

№72 

Прокурату- 

ра 

Дніпропетро-

вської області 

 

 

 

 

 

 

ГПУ 

 

 

  

 

26.  

01.07.2015 

9рс-1611/2015 

Зарічний районний суд  

м. Суми 

(суддя Клименко А.Я.) 

Внесення 

прокуратурою 

Сумської області 

відомостей до ЄРДР  

щодо факту 

постановлення 

слідчим суддею 

завідомо 

неправосудних рішень 

від 11.06.2015 та 

15.06.2015 

(прокуратура заявляє 

про неправосудність 

судових рішень та 

надає категоричну 

22.07.2015 

Рішення РСУ 

№72 

ГПУ  Прокуратура Сумської 

області листом від 

08.07.2015 р. №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 



негативну оцінку 

судовим рішенням) 

місце. 

 

27.  

10.07.2015 

9рс-229/15 

Новоград-Волинський 

міськрайонний суд 

(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   

 

28.  

10.07.2015 

9рс-1706/2015 

Васильківський 

міськрайонний суд 

Київської області 

(суддя О.Л.Марчук) 

Тиск Васильківського 

міського голови 

Сабова С.О.,  

втручання у 

здійснення правосуддя 

    

29.  

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 у 

зухвалій, 

неприпустимій формі 

проявили неповагу до 

судді, публічно 

примусили суддю до 

надання пояснень по 

змонтованому 

відеоматеріалу, 

перешкоджали у 

здійсненні правосуддя, 

10.07.2015 

суддя 

Фабіжевський 

С.А. звернувся 

особисто з 

заявою до 

прокуратури 

Одеської 

області 

   



погрожували 

30.  

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 

обл. та 

начальника 

УМВС України 

в Закарпатській 

обл. 

   

31.  

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 

дописать ГПУ    

32.  

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 

повідомленням 

до прокуратури  

Кіровоградсь

ка обласна 

прокуратура, 

прокурор 

Коваленко 

А.І. 

  



33.  

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 ГПК 

України 

 

ГПУ 

Прокуратура 

Київської 

області 

  

 


