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Затверджено  

Громадською радою доброчесності 

12 квітня 2017 р. 

  

 

ВИСНОВОК 

про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Мостової Галини Іванівни 

 критеріям доброчесності та професійної етики 

 

Проаналізувавши інформацію про Мостову Галину Іванівну (далі – Кандидат), суддю 

Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ, Громадська 

рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність 

Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. 

  

1. Кандидат є суддею з 2000 р. Обрана на посаду судді Вищого спеціалізованого суду з 

розгляду цивільних та кримінальних справ з 2011 р. 

  

Кандидат не вказувала значну кількість нерухомого та рухомого майна (Додатки_1,2,3,4): 

1) у майнових деклараціях у за 2011  та 2012 рр Кандидат не вказувала інформацію про 

належну Кандидату квартиру у Києві, площею 47 кв. м (право власності набуте 2006 р); 

2) у майнових деклараціях за 2011, 2012, 2013 та 2014 рр Кандидат не вказувала 25% 

частку у житловому будинку площею 229 кв м у Київській області (право власності 

близька особа набула 2001 р);  

3) у майнових деклараціях за 2013 та 2014 рр Кандидат не вказувала право на 

користування 25% часткою земельної ділянки у 2500 кв м у Київській області (право 

власності набуте 2012 р.); 

4) у майнових деклараціях за 2012, 2013 та 2014 рр Кандидат не вказувала права на 

користування 100% земельної ділянки 2500 м у Київській області (право користування 

набуте 2012 р.); 

5) у майнових декларація за 2012 і 2013 рр Кандидат не вказує право на користування 

100% житлового будинку площею 30 кв м (право користування набуте 2012 р); 

6) у майнових деклараціях за 2011, 2012 та 2013 рр Кандидат не вказувала про право на 

безоплатне користування автомобілем Porsche Cayenne (право на користування набуте 

2011 р.). 



  

Згадане нерухоме і рухоме майно Кандидат вказує у пізніших деклараціях, зокрема, 

поданих до Національного агенства із запобігання корупції. 

 

Викладені факти підтверджують, що Кандидат, будучи суддею, не дотримувалася 

встановлених законом обов’язків щодо правдивого декларування свого майна.   

 

Наведені факти дають підстави для висновку, що кандидатура Мостової Галини 

Іванівни не відповідає вимогам доброчесності та професійної етики. 

  

Відповідно до частини четвертої статті 19 Регламенту Громадської ради 

доброчесності за наявності важливої інформації Рада у подальшому може окремим 

рішенням змінити або скасувати висновок, або затвердити новий висновок. 

  

Додатки 

 

1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Кандидата 

за 2011 р.  

2. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Кандидата 

за 2012 р. 

3. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Кандидата 

за 2013 р. 

4. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Кандидата 

за 2014 р. 
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