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Рішення
про надання інформації
щодо судді Апеляційного суду Донецької області
Баркова Віктора Миколайовича
Проаналізувавши інформацію про суддю Громадська рада доброчесності виявила факти, які
є важливими для цілей кваліфікаційного оцінювання.
1. Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно до 2012 року
дружина судді була власницею квартири площею 70 кв.м у м. Маріуполь (додаток 1), яка
була відчужена за договором купівлі-продажу. Однак, відповідно до декларації про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік, що міститься у
суддівському досьє, суддя не задекларував жодного доходу від відчуження нерухомого
майна, що належало членам родини, хоча мав обов’язок це зробити.
2. У електронній декларації за 2015 рік суддя повідомив про належність йому на праві
власності гаража площею 12 кв.м з 2012 року. Інформації про цей гараж немає у деклараціях
за 2012-2014 роках, що містяться у суддівському досьє.
3. У деклараціях судді за різні роки виявлено багато неузгодженостей. Наприклад, у 2012
році суддя задекларував нерухоме майно площею 87 кв.м, придбане у власність за 250 000
грн (ст. 240 досьє) у м. Донецьку. Відповідно до декларації за 2013-2014 роки суддею
задекларована квартира площею 98 кв.м у м. Донецьку (ст. 248, 254 досьє), а згідно з
паперовою декларацією за 2015 рік суддя задекларував інше нерухоме майно площею 85,1
кв.м у м. Донецьк (ст. 263 досьє).
4. Відповідно до даних електронної декларації за 2015 рік вартість придбаного суддею у
2011 році автомобіля склала 313 486 грн, що еквівалентно приблизно 40 000 доларів на
момент купівлі. З огляду на наявну у досьє інформацію щодо доходів судді та членів його
родини можливість придбання суддею автомобіля такої вартості є сумнівною.
Просимо Комісію надати оцінку викладеним фактам під час прийняття рішення щодо
судді за результатами кваліфікаційного оцінювання.
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ПРОТОКОЛ
електронного голосування
рішення про надання інформації
6 березня 2018 р. Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації
16 - ма голосами з 17 голосів членів Ради.
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