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РІШЕННЯ  

про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації 
щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Власова Юрія Леонідовича 

Проаналізувавши інформацію щодо Власова Юрія Леонідовича (далі – Кандидат), 
який працює суддею Київського апеляційного господарського суд, Громадська рада 

доброчесності виявила такі факти. 

1. Відповідно до даних досьє та декларації за 2016 р.          
(https://public.nazk.gov.ua/declaration/231f96dd-e1e2-4c70-ac34-95888ab6ec6f ) родина   
Кандидата володіє таким майном:  

1. квартира 72 кв.м. у м. Київ. 
2. гараж 22 кв.м у м.Києві. 
3. квартира 43 кв.м. у м. Києві. 
4. Колекція грамплатівок, Колекція поштових марок, Колекція статуеток свиней, 
Бібліотека художньої, документальної та наукової літератури. 
5.  Автомобілі: Chevrolet Aveo, Honda CR-V. 
 
Походження даного майна не можна пояснити офіційними доходами Кандидата. Тому 
набуття Кандидатом вищезазначеного майна потребує пояснень під час співбесіди.  
 
2. Також Кандидат декларує цінні папери, а саме: акції Публічого акціонерного           
товариства "Турбоатом". За ч.3 ст.54 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» Особи, які є              
власниками акцій або володіють іншими корпоративними правами чи мають інші          
майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що            
має на меті отримання прибутку, зобов’язані передати такі акції (корпоративні          
права) або інші відповідні права в управління незалежній третій особі (без права            
надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, корпоративними         
або іншими правами, або щодо реалізації прав, які з них виникають) на час             
перебування на посаді судді. Громадській раді доброчесності не відомо чи передано           
вказані акції на управління третій особі та чи отримує Кандидат доходи від них.  

https://public.nazk.gov.ua/declaration/231f96dd-e1e2-4c70-ac34-95888ab6ec6f
https://grd.gov.ua/


3. Кандидат в електронній декларації за 2016 рік зазначає 24500 Доларів США на             
рахунках та 22 000 Доларів США як кошти, позичені третім особам.  

Дані питання потребують пояснень під час співбесіди з Кандидатом. 

 

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  
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