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Рішення  
про надання інформації 

щодо судді Апеляційного суду Донецької області 
Гаврилової Галини Леонідівни 

 
Проаналізувавши інформацію про суддю Громадська рада доброчесності       

виявила факти, які є важливими для цілей кваліфікаційного оцінювання.  

1. У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або         
місцевого самоврядування, поданих за 2015 та 2016 роки, вказано, що судді з            
21.06.1989 на праві користування належить земельна ділянка загальною        
площею 600 кв.м. Крім цього, з 14.11.2011 чоловіку судді на праві користування            
належить земельна ділянка такої ж площі. Відомості про таке користування          
відсутні у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового          
характеру, поданих суддею за 2013 та 2014 роки. 

2. У деклараціях судді за 2013-2015 роки наявні розбіжності щодо належного їй           
та членам родини нерухомого майна. Так, у декларації про майно, доходи,           
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік суддя вказує, що їй            
належить квартира загальною площею 90,625 кв. м, а чоловіку - квартира           
загальною площею 19 кв. м та гараж загальною площею 28 кв. м.  

У декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру          
за 2014 рік суддя вказує лише квартиру загальною площею 27,87 кв. м у своїй              
власності та квартиру площею 50,41 кв. м і гараж у власності чоловіка.            
Водночас, суддя не декларує ні дохід від продажу майна, ні витрати на            
придбання нерухомого майна у власність.  

У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або         
місцевого самоврядування, за 2015 рік суддя вказує, що на праві спільної           
власності з 22.01.1997 володіє квартирою загальною площею 76,14 кв. м, з           
19.02.2013 квартирою загальною площею 38 кв. м та з 12.07.2013 офісним           
приміщенням загальною площею 38 кв. м у м. Маріуполь Донецької області.           
Також суддя задекларувала, що з 02.10.2014 її чоловік є власником квартири           
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загальною площею 40,37 кв. м у м. Маріуполь Донецької області, вартість якої            
на дату набуття склала 141 900 грн (така сума задекларована суддею у 2014 році              
як спадщина). 

Таким чином, суддя у різні роки декларувала різну площу належного їй та            
чоловіку нерухомого майна. 

3. Відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави         
або місцевого самоврядування, за 2016 рік 13.09.2016 чоловік судді, Гаврилов          
Володимир Євгенович, придбав автомобіль Skoda Octavia A7 2013 року випуску          
за 135 000 грн, що еквівалентно 5 000 доларів відповідно до курсу на момент              
купівлі. За інформацією спеціалізованого веб-сайту з продажу вживаних        
автомобілів вартість автомобіля Skoda Octavia A7 2013 року випуску у 2016 році            
становила близько 22 000 доларів. На даний момент такі автомобілі коштують           
близько 11 000 - 15 000 дол.США. Викладене може свідчити про заниження            
вартості автомобіля при купівлі.  

Просимо Комісію надати оцінку викладеним фактам під час прийняття рішення          
щодо судді за результатами кваліфікаційного оцінювання. 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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ПРОТОКОЛ 
електронного голосування 

рішення про надання інформації 
 
 

10 березня 2018 р. Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання           
інформації 12-ма голосами з 17 голосів членів Ради.  

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 


