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Рішення 
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України  

інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Лати Наталії Федорівни 

  
Проаналізувавши інформацію про Лату Наталію Федорівну (далі – Кандидат),         
Громадська рада доброчесності виявила дані, які не є самостійною підставою для           
висновку, однак є такими, що характеризують кандидата та можуть бути використані           
під час його оцінювання. 
  
Недекларування права власності на частку квартири 
Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Кандидат            
є власником ¼ квартири в м. Біла Церква з 19.08.2005 (додаток 1). Це майнове право               
вона не задекларувала в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій          
держави або місцевого самоврядування за 2017 рік, яка подавалася нею для участі у             
конкурсі. 
 
У наданих на запит Громадської ради доброчесності поясненнях від 18.01.2019          
(додаток 2) Кандидат повідомила: “Вказана квартира є місцем проживання моїх          
батьків, я постійно проживаю в Києві … тому ставилася до цієї квартири як до              
власності батьків, приватизацією особисто не займалася, і, як наслідок, при          
заповненні вперше декларації не згадала про володіння цією долею квартири”. 
 
Громадська рада доброчесності не визнає ці пояснення переконливими зважаючи на те,           
що при поданні електронної декларації для участі у конкурсі Кандидат був           
зобов'язаний вжити достатніх заходів для відображення у ній повних та достовірних           
відомостей. Проте, розмір частки Кандидата у незадекларованій квартирі, її місце          
розташування, а також обставини набуття у власність, свідчать про недостатність          
підстав для встановлення невідповідності Кандидата індикатору 4.6 п. 4 Індикаторів          
визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям        
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доброчесності та професійної етики, затвердженим рішенням Громадської ради        
доброчесності від 11.01.2019. 
 
Додатки:  

1. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно          
від 16.01.2019 № 152758596; 

2. Пояснення Кандидата від 18.01.2019. 

  
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою рішення) 

 
22.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації         
13-ма голосами з 20 голосів членів Ради. 
 
У голосуванні взяли участь 13 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Куйбіда Роман 
5) Кулібаба Андрій 
6) Марчук Антон 
7) Остапенко Дмитро 
8) Середа Максим 
9) Смалюк Роман 
10) Стригун Дмитро 
11) Соколенко Наталія 
12) Сухоставець Роман 
13) Шепель Тарас 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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