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Рішення 
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України  

інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Єфтемія Станіслава Миколайовича 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Єфтемія Станіслава Миколайовича (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. 
  
1. Згідно з даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або            
місцевого самоврядування, за 2015 рік: 

Кандидат орендує земельну ділянку площею 1 000 кв.м в населеному пункті           
Герца Герцаївського району Чернівецької області з 31.10.2008. Земельну ділянку такою          
площею Кандидат вказував у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання           
фінансового характеру за 2012 рік (додаток 1). Проте в деклараціях за 2013, 2014 роки              
(додатки 2, 3) земельна ділянка з такою площею не вказана. 

Кандидат та його дружина мають право користування транспортним засобом         
Mercedes 2007 року випуску з 11.04.2012. Проте ці права Кандидат не декларував у             
деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012,           
2013 роки. У декларації за 2014 рік право користування цим автомобілем було            
задеклароване і за Кандидатом, і за членом його сім'ї. 
 
2. Згідно з даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або            
місцевого самоврядування, за 2017 рік члени сім'ї Кандидата мають право          
користування житловим будинком площею 285,3 кв.м у м. Новоселиця,         
Новоселицького району, Чернівецької області. Це право виникло ще у 2015 році. Проте            
у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого          
самоврядування, за 2015, 2016 роки ці майнові права Кандидат не задекларував. 
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3. Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень 06.08.2015           
Кандидат ухвалив рішення у справі № 2/714/251/15 про визнання права власності на            
житловий будинок з господарськими спорудами як спільне майно подружжя та в           
порядку спадкування. Проте в реєстрі також містяться відомості про те, що аналогічне            
рішення у цій справі датоване 17.08.2015. Факт ухвалення Кандидатом двох рішень в            
одній справі, ідентичних за змістом, але з різними датами, потребує пояснень від            
останнього. 
 
Громадська рада доброчесності не мала змоги забезпечити Кандидату право на          
відповідь у зв'язку з ненаданням останнім його контактних даних. 
 
Додатки:  

1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за          
2012 рік. 

2. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за          
2013 рік. 

3. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за          
2014 рік. 

Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою рішення) 

 
02.02.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації         
15-ма голосами з 20 голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 15 членів: 

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

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 


