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РІШЕННЯ
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації
щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Дзюби Юрія Павловича

Проаналізувавши інформацію щодо Дзюби Юрія Павловича (надалі – Кандидата),
який працює заступником декана заочного факультету № 2 в Національному
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, Громадська рада доброчесності
виявила наступні факти:
1.
Згідно з даними досьє, Кандидат упродовж 2012-2016 рр. отримав дохід в 874
308 грн. Відповідно до даних досьє та декларації за 2015 р.
(https://public.nazk.gov.ua/declaration/de6b8ec1-de5f-48e6-bb54-6dc4f7d8ea28 ) Кандидат
володіє наступним майном:
1)
Квартира 106.7 кв.м., м. Харків, вулиця Римарська. Власник – Кандидат.
Задекларована вартість квартири 2 821 207 грн.
2)
2 паркомісця по 17,70 кв.м. кожне. Харківська обл., м. Харків, вулиця Римарська,
Власник – Кандидат. Задекларована вартість 301 894 грн.
3)
Гараж 20 кв.м. Власник – Кандидат. м.Харків, Харківська область, Україна.
4)
Автомобіль MERCEDES-BENZ E 210, 2000 р.в. Власник – Кандидат.
5)
Автомобіль Міцубісі Каризма, 1996 р.в. - В користуванні Кандидата.
2. Згідно з даними досьє, Кандидат упродовж 2012-2016 рр. здійснював поїздки до
наступних міст: Шарм-Ель-Шейх, Стамбул, Дубаі, Будапешт, Валенсія, Салоніки,
Кутаісі, Рим, Франкфурт, Дортмунд, Кельн, Москва, Тенеріфе, Шарджа, Париж,
Амстердам, Батумі, Ларнака.
Від Кандидата на веб-портал Громадської ради доброчесності 19.02.2017 р. та 09.04.2017
р. було отримано інформацію, в якій він щодо джерел походження коштів пояснив
наступне: «Маю лише один об’єкт нерухомості (квартира), один гараж та паркомісце.
Кошти на них : 1)заощадження за весь строк трудової діяльності на різних посадах у
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Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого, Інституті вивчення
проблем злочинності НАПрНУ, від іншої трудової діяльності (майже 32 роки загального
трудового стажу); 2) спадщина після смерті батьків. Додатково пояснюю, що за все
життя мною набуто право власності лише на ОДИН об'єкт житла, в якому на даний
момент я мешкаю. Бюджет на утримання нерухомості за 2016 рік складав 14202 грн. 14
копійок».
На думку Громадської ради доброчесності, така відповідь Кандидата є неповною та не
пояснює походження коштів на придбання вказаного майна та численні закордонні
подорожі Кандидата.
Громадська рада доброчесності не вважає викладене достатнім для висновку про
невідповідність Кандидата критеріям професійної етики та доброчесності.
Водночас викладені факти можуть бути оцінені Вищою кваліфікаційною комісією
суддів України у сукупності з іншими обставинами, які характеризують
Кандидата.
Координатор
Громадської ради доброчесності
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