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Рішення 
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації щодо 

кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Борщова Ігоря Олексійовича 

  
Проаналізувавши інформацію про Борщова Ігоря Олексійовича (далі – Кандидат), який          
є суддею Київського районного суду міста Одеси, Громадська рада доброчесності          
вирішила надати Вищий кваліфікаційній комісії суддів України інформацію про         
Кандидата. 
  
Кандидат повідомив Громадську раду доброчесності, що з 1986 по 1991 роки був членом             
КПРС. 
  
Згідно з інформаційної Довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та             
Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру           
заборон відчуження об’єктів нерухомого майна (додаток 1), жінка Кандидата володіє          
житловим будинком з господарчими будівлями та спорудами, який розташований за          
адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с. Санжійка загальною площею 172,8 кв.м.           
Вказане домоволодіння жінка Кандидата набула у 2008 на підставі договору дарування           
році від свого Батька, який в свою чергу набув право власності на житловий будинок у               
2007 році. на підставі витягу з розпорядження Овідіопольської райдержадміністрації за          
10.2006р (введення в експлуатацію). 
Кандидат у своїх деклараціях вказує що вартість цього будинку з земельною ділянкою            
на дату набуття у власність становила 508 680 грн. Проте, за інформацією з сайтів              
продажу нерухомості (https://sanzhijka.est.ua/ua/nedvizhimost/kupit-dom/)орієнтовна   
вартість такого будинку з земельною ділянкою у цьому населеному пункті у 2007 році             
щонайменше  становила  150  тис. доларів США. (додаток 2) 

https://grd.gov.ua/
https://sanzhijka.est.ua/ua/nedvizhimost/kupit-dom/


У Громадської ради доброчесності існують обгрунтовані сумніви, стосовно того, що           
батько дружини Кандидата, особа, єдиним джерелом доходів якої була пенсія, мав           
можливість за власні кошти придбати земельну ділянку та збудувати зазначене          
домоволодіння. 
Крім того, аналізуючи зібрану інформацію стосовно Кандидата, Громадською радою         
доброчесності, було виявлені наступні факти: 
На засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що відбулося 1 липня 2015            
року, Комісія прийняла рішення зняти з розгляду дисциплінарну справу стосовно          
Кандидата. 
http://vkksu.gov.ua/ua/news/widkrito-disciplinarni-sprawi-stosowno-7-suddiw-/ 
  
На засіданні дисциплінарної секції Вищої ради юстиції 22.12.2015 року, було прийнято           
рішення рекомендувати Вищій раді юстиції направити до Вищої кваліфікаційної комісії          
суддів України скарги стосовно Кандидата     
http://zib.com.ua/ua/print/120630-schodo_7_suddiv_mozhut_vidkriti_provadzhennya_pro_nesu
misnis.html 
На засіданні Вищої ради юстиції, яке відбулось 21.01.2016 року, було прийнято рішення            
про направлення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України матеріали за скаргами           
стосовно Кандидата. 
http://zib.com.ua/ru/print/121189visshiy_sovet_yusticii_soglasoval_uvolnenie_7_sudey_familii.
html  
  
У мережі Інтернет виявлено дві статті, які стосуються професійної діяльності Кандидата,           
щодо ймовірного, на думку авторів, порушення Кандидатом процесуальних норм під час           
судового розгляду кримінального провадження та щодо застосування Кандидатом до осіб,          
що вчинили резонансний злочин, міри покарання, яка на думку авторів публікації, є не             
співвідносною з тяжкістю злочину (додаток 3): 
  
1) Злочини судів Київського районного суду м. Одеси // 
http://antikor.com.ua/articles/11164-zlochini_suddiv_kijivsjkogo_rajonnogo_sudu_m._odesi) 
  
2) Судья Киевского суда дал «условный» срок покупателям одного из новорожденных,           
проданных врачами и чиновниками в областной больнице, поскольку преступление         
является «не особо тяжким» // http://reporter.com.ua/news/wxdj. 
http://www.segodnya.ua/regions/odessa/delo-odecckikh-medikov-torhovavshikh-novorozhdenny
mi-dvizhetcja-k…-uclovnomu-croku.html 
http://www.segodnya.ua/criminal/torhovlja-detmi-na-odecchine-vrachi-kolleha-prodavala-malys
hej-iz-zhalocti.html 
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Ураховуючи той факт, що Громадська рада доброчесності не здійснює аналіз рішення           
суду на предмет порушення норм права, просимо Вищу кваліфікаційну комісію суддів           
України розглянути це звернення та надати також і йому відповідну оцінку. 
Громадська рада доброчесності не вважає викладене достатнім для висновку про          
невідповідність Кандидата критеріям професійної етики та доброчесності. Разом з         
тим, викладені факти мають бути оцінені Вищою кваліфікаційною комісією суддів          
України у сукупності з іншими обставинами, які характеризують Кандидата та          
можуть свідчити про невідповідність критеріям не доброчесності та професійної         
етики. 
  
 Додатки 

1.     Інформаційна Довідка з Державного реєстру. 
2.     Копія сторінки сайту продажу нерухомості. 
3.     Копії статей з мережі Інтернет. 

  
Координатор Ради 
  
  
  
 


