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РІШЕННЯ
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації
щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Широкопояса Юрія Васильовича
Проаналізувавши інформацію про 
Широкопояса Юрія Васильовича 
(далі –
Кандидат), суддю Апеляційного суду Житомирської області, Громадська рада
доброчесності вирішила надати таку інформацію.
1. У декларації про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру за
2013 р. Кандидат вказав, що є власником квартири загальною площею 33,8 кв. м, а його
родина володіє квартирою площею 101,6 кв. м (додаток 1). Натомість, в електронній
декларації 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого
самоврядування за 2015 р. Кандидат вказав, що є власником ¼ квартири площею 65,8
кв. м у м. Новоград-Волинський Житомирської обл., права на яку набув 21.04.1997 р., а
також ¼ квартири площею 65,97 кв. м у м. Житомир, права на яку набув 29.12.2001 р.
Інформація, вказана у декларації Кандидата за 2015 р., підтверджується також даними
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 щодо об’єкта нерухомого майна (додаток 2) . Таким чином,
у майнових деклараціях Кандидата за різні роки наявні розбіжності щодо належного
йому та його родині нерухомого майна.
2. На інформаційний портал Громадської ради доброчесності надійшло повідомлення
,
якому заявниця вказує на ймовірні порушення Кандидатом законодавства під час
розгляду справи (додаток 3).
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.
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Додатки:
1. Декларація Кандидата за 2013 р.;
2. Інформаційна довідка 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 щодо об’єкта
нерухомого майна;
3. Повідомлення, що надійшло на портал Громадської ради доброчесності.
Координатор
Громадської ради доброчесності
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