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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Гончар Любові Ярославівни 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Вищого адміністративного суду України Гончар         
Любові Ярославівни (далі – Кандидат), Громадська рада доброчесності виявила дані, які           
дають підстави для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та          
професійної етики. 
  
1. Кандидат на посаду судді безпідставно допустила значні розбіжності у відомостях,           
поданих у майнових деклараціях за різні або ті самі періоди. 
(підпункт 4.7 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду           
судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим рішенням        
Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
  
1.1. Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави           
або місцевого самоврядування, за 2015 рік Кандидат задекларувала на праві власності           
житловий будинок в с. Годилів Сторожинецький район Чернівецька область загальною          
площею 254 кв.м дата набуття 29.08.2012. Водночас у декларації про майно, доходи, витрати             
і зобов’язання фінансового характеру, за 2012-2013 рік Кандидат зазначений будинок не           
задекларувала. 
1.2. Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави           
або місцевого самоврядування, за 2015 рік Кандидат задекларувала на праві власності           
земельну ділянку в с. Годилів Сторожинецький район Чернівецька область загальною          
площею 800 кв.м дата набуття 05.12.2005. Водночас у декларації про майно, доходи, витрати             
і зобов’язання фінансового характеру, за 2012-2015 рік Кандидат зазначену земельну ділянку           
не задекларувала. 
1.3. Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави           
або місцевого самоврядування, за 2015, 2016, 2017 рік Кандидат задекларувала на праві            
власності земельну ділянку в Великий Кучурів Сторожинецький район Чернівецька область          
загальною площею 599 кв.м дата набуття 05.12.2005. Водночас у декларації про майно,            
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доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, за 2012-2015 рік Кандидат зазначену           
земельну ділянку не задекларувала. 
1.4. Відповідно до щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій          
держави або місцевого самоврядування, за 2015, 2016, 2017 роки Кандидат задекларувала на            
праві власності земельні ділянки в м. Чернівці загальною площею 81 кв.м та 513 дата набуття               
25.02.2015. Водночас у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового           
характеру, за 2015 рік Кандидат зазначені земельні ділянки не задекларувала. 
 
1.5. Відповідно до щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій          
держави або місцевого самоврядування, за 2016-2017 рік Кандидат задекларувала на праві           
користування земельну ділянку в с. Малютяка Києво-Святошинський район Київська         
область загальною площею 1499 кв.м дата набуття 27.05.2011. Водночас у деклараціях про            
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, за 2012-2015 роки та щорічної            
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого         
самоврядування, за 2015 рік Кандидат зазначену земельну ділянку не задекларувала. 
 
1.6. Згідно з декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру,            
за 2012-2015 рік Кандидат декларує земельні ділянки в м. Чернівці загальною площею 0,14 га              
та 0,06 га. Проте відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання            
функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016-2017 рік Кандидат зазначені          
ділянки не задекларувала, дохід або правочин про їх відчуження не задекларувала.  
 
1.7. Відповідно до щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій          
держави або місцевого самоврядування, за 2016-2017 рік Кандидат задекларувала         
незавершене будівництво с. Малютяка Києво-Святошинський район Київська область.        
Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування, за 2015 рік Кандидат зазначене незавершене будівництво не          
задекларувала. Проте відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання          
функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015-2017 рік Кандидат задекларувала          
місце проживання с. Малютяка Києво-Святошинський район Київська область. Водночас         
згідно з щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування, за 2015-2017 рік Кандидат не декларує жодного нерухомого          
майна придатного для проживання у с. Малютяка Києво-Святошинський район Київська          
область. Виявлені факти свідчать про ймовірно навмисне недекларування житлового         
будинку у відповідному розділі декларації. 
 
 
2. Кандидат на посаду судді, не перебуваючи на робочому місці (був на навчанні),             
ухвалював судові рішення. 
(підпункт 6.5 п. 6 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду           
судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим рішенням        
Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
  
Згідно з досьє (стор.12) Кандидата, розміщеним на сайті ВККС України, Кандидат взяла            
участь у Національній школі суддів України в м. Львові протягом 12.09.2013 - 13.09.2013 в              
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семінарі на тему «Зміцнення потенціалу судової влади щодо виявлення та захисту іноземців,            
постраждалих від торгівлі людьми в Україні». Водночас відповідно до Єдиного державного           
реєстру судових рішень під головуванням Кандидата протягом 12.09.2013 ухвалено 3 судові           
рішення: - ухвала від 12.09.2013, ухвала від 12.09.2013, ухвала від 12.09.2013. 
Згідно з досьє (стор.32) Кандидата, розміщеним на сайті ВККС України, Кандидат пройшла            
підготовку в Національній школі суддів України в м. Києві протягом 07.11.2013 - 08.11.2013             
на методологічному семінарі з метою підвищення рівня кваліфікації викладачів, які залучені           
до розроблення навчальних курсів, організованого та проведеного спільно з         
українсько-канадським проектом «Освіта суддів – для економічного розвитку». Водночас         
відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень під головуванням Кандидата          
протягом 07.11.2013 – 08.11.2013 ухвалено 29 судових рішення: - ухвала від 07.11.2013,            
ухвала від 07.11.2013, ухвала від 07.11.2013, ухвала від 07.11.2013, ухвала від 07.11.2013,            
ухвала від 07.11.2013, ухвала від 07.11.2013, ухвала від 07.11.2013, ухвала від 07.11.2013,            
ухвала від 07.11.2013, ухвала від 07.11.2013, ухвала від 07.11.2013, ухвала від 07.11.2013,            
ухвала від 07.11.2013, ухвала від 07.11.2013,ухвала від 08.11.2013, ухвала від 08.11.2013,           
ухвала від 08.11.2013, ухвала від 08.11.2013, ухвала від 08.11.2013, ухвала від 08.11.2013,            
ухвала від 08.11.2013, ухвала від 08.11.2013, ухвала від 08.11.2013, ухвала від 08.11.2013,            
ухвала від 08.11.2013, ухвала від 08.11.2013, ухвала від 08.11.2013, ухвала від 08.11.2013. 
Вказані обставини можуть свідчити про те, що Кандидат не брала участь в підготовці, а              
продовжувала здійснювати правосуддя. 
  
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію, яка сама по           
собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснення з боку Кандидата.  
 
1. Згідно з інформацією інтернет порталу «Судова влада України» Кандидат була позивачем            
у судовій справі: №: 2а-2673/09/0970. Водночас відповідно до досьє розміщеного на сайті            
ВККС України (стор. 21) Кандидат зазначила недостовірну відповідь, що не отримувала           
повісток та викликів до суду, що з урахуванням виявленої інформації малоймовірно.  
2. Відповідно до щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави           
або місцевого самоврядування, за 2016-2017 рік Кандидат задекларувала на праві          
користування квартиру в м. Київ загальною площею 111,5 кв.м, дата набуття 24.10.2011.            
Водночас у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, за            
2012 рік Кандидат зазначену квартиру не задекларувала. 
 
 
  

Координатор 
Громадської ради доброчесності (підписано електронним цифровим       
підписом) 
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Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою висновку) 

 
25.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 11-ма голосами з 19 голосів           
членів Ради. (Куйбіда Роман заявив самовідвід). 
 
У голосуванні взяли участь 11 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Кулібаба Андрій 
5) Марчук Антон 
6) Маселко Роман 
7) Моторевська Євгенія 
8) Стригун Дмитро 
9) Соколенко Наталія 
10) Сухоставець Роман 
11) Шепель Тарас 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності (підписано електронним цифровим       
підписом) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


