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Рішення 

про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України  
інформації щодо кандидатки на посаду судді Верховного Суду 

 Крет Галини Романівни  
 

Проаналізувавши інформацію про доцента кафедри кримінального процесу та        
криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту Національного     
університету «Одеська юридична академія» Крет Галини Романівни (далі –         
Кандидатка), Громадська рада доброчесності виявила дані, які не є самостійною          
підставою для висновку, однак є такими, що характеризують Кандидатку та можуть           
бути використані під час його оцінювання. 
 
1. Суб'єкту декларування необхідно зазначити дані про вартість на дату набуття           
права згідно з наявними у неї правовстановлюючими документами.  
 
Відповідно до декларації Кандидатки, як особи, уповноваженої на виконання функцій          
держави або місцевого самоврядування за 2017 рік у власності Кандидатки в           
м.Івано-франківськ знаходиться квартира загальною площею 40,7 кв.м з датою          
набуття  02.02.2016. 
Водночас у графі декларації " Вартість на дату набуття" щодо цієї квартири вказано,             
що її вартість невідома. Відповідно до роз'яснень НАЗК        
(https://nazk.gov.ua/news/naybilsh-poshyreni-pytannya-shcho-vynykayut-u-subyektiv-deklar
uvannya-0) суб'єкту декларування необхідно зазначити дані про вартість на дату          
набуття права згідно з наявними у нього правовстановлюючими документами.  
 
2. Сумнівне походження задекларованих Кандидаткою готівкових коштів та        
майна.  
 
Відповідно до даних, які містяться в декларації особи, уповноваженої на виконання           
функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, родина Кандидатки          
володіла значною сумою готівкових коштів, а саме 12 000 доларів США.  
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Враховуючи дохід за звітний період в розмірі 105 688 грн (даними за минулі роки ми               
не володіємо), можна припустити обгрунтований сумнів щодо неможливості        
здійснення купівлі об'єктів нерухомості та накопичення грошових активів, враховуючи         
також необхідність витрат на утримання житла та побутові витрати.  
 
Як випливає з досьє Кандидатки, єдиним джерелом доходу родини є її заробітна плата.             
У зв’язку з цим, походження готівкових коштів та коштів для купівлі придбаної            
Кандидаткою квартири, які були нею задекларовані, потребує пояснення з         
документальним підтвердженням. 
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Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою рішення) 
 

26.01.2019 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) Куйбіда Роман 
4) Кулібаба Андрій 
5) Марчук Антон 
6) Моторевська Євгенія 
7) Маселко Роман 
8) Остапенко Дмитро 
9) Савчук Андрій 
10) Середа Максим 
11) Стригун Дмитро 
12) Смалюк Роман 
13) Сухоставець Роман 
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