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Рішення  
про надання інформації 

щодо судді Апеляційного суду Запорізької області  
Білоконева Вячеслава Миколайовича 

 
Проаналізувавши інформацію про суддю Громадська рада доброчесності виявила        
факти, які є важливими для цілей кваліфікаційного оцінювання.  

 
1. Згідно з деклараціями особи, уповноваженої на виконання функцій держави або          

місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки 06 червня 2014 року дружина            
судді набула у власність дві земельні ділянки - 600 кв.м та 2500 кв.м. Проте,              
відомості про право власності на вказані ділянки відсутні у декларації про           
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру судді за 2014 рік,           
наявній в матеріалах суддівського досьє.  

2. У декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру          
за 2013 рік, що знаходиться в даних суддівського досьє, вказано, що дружина            
судді є власницею садового (дачного) будинку площею 30,6 кв.м та квартири           
площею 46,2 кв.м. У декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання           
фінансового характеру за 2014 рік, що знаходиться в даних суддівського досьє,           
навпаки, вказано, що об’єкт площею 46,2 кв.м є садовим (дачним) будинком, а            
об’єкт площею 30,6 кв.м є квартирою. У деклараціях особи, уповноваженої на           
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016          
роки вказано, що обидва об’єкти нерухомого майна у власності дружини судді є            
квартирами, та мають іншу площу - 31,66 та 45,16 кв. м. Крім того, відповідно              
до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, площа квартири,           
якою володіє дружина судді, становить саме 45,16 кв м (Додаток). Відомостей           
про квартиру площею 31,66 кв. м в реєстрі немає. Викладене свідчить           
щонайменше про те, що суддя неналежно ставився до обов’язку правдиво          
декларувати наявне в нього нерухоме майно. 

https://grd.gov.ua/
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3. У деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру          
за 2013 та 2014 роки суддя вказав право власності/користування на гараж           
(площа - 15 кв.м.). В декларації особи, уповноваженої на виконання функцій           
держави або місцевого самоврядування, за 2015 немає інформації про вказаний          
гараж чи про дохід від відчуження майна. 

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

 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОТОКОЛ 

електронного голосування 
рішення про надання інформації 

 
 

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

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 


