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РІШЕННЯ  
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України  

інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду  
Білоуса Олега Валерійовича 

 
Проаналізувавши інформацію про Білоуса Олега Валерійовича (далі – Кандидат), судді          
Вінницького апеляційного адміністративного суду, Громадська рада доброчесності вирішила        
надати таку інформацію. 

1. У декларації Кандидата за 2015 рік: 
(https://public.nazk.gov.ua/declaration/e7ec8b38-38bb-415c-8225-b84ac6547983) не вказано   
відсоток власності у володінні квартирою, тоді як у його декларації за 2016 рік вказано 100 % 
(https://public.nazk.gov.ua/declaration/dd975fb5-6f79-45d9-bf25-989c3b9c4597). В той же час,     
відповідно до відповідей Кандидата, наведених в опитувальнику Громадської ради         
доброчесності, цю квартиру він приватизував ще у 2007 р. 

 
2. Згідно з декларацією, яка міститься в досьє Кандидата, станом на 27.01.2017 р., з 2012 по                
2016 рік батько Кандидата, Білоус Валерій Петрович, заробив майже 3 млн. грн., займаючись             
підприємницькою діяльністю. 
 
3. У декларації доброчесності Кандидата за 2015 р. 
(http://vkksu.gov.ua/userfiles/declaracii-suddiv/aasvin/bilous.PDF) містяться пропуски (відсутня 
відповідь “Підтверджую” чи “Не підтверджую”) у наступних питаннях: 

● «Мною вчасно було подано декларацію родинних зв’язків та зазначено у ній 
достовірні (у тому числі повні) відомості», 

● «Випадків наявності потенційного та/або реального конфлікту інтересів у моїй 
діяльності не було» 

● «Мною вживалися передбачені Законом заходи з метою запобігання та врегулювання 
конфліктів інтересів» 

● «Випадків втручання в мою діяльність по здійсненню правосуддя не було» 
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● «Мною вживалися заходи щодо повідомлення відповідних органів про випадки 
втручання у мою діяльність щодо здійснення правосуддя» 

● «Мене не було притягнуто до відповідальності за вчинення проступків або 
правопорушень, які свідчать про недоброчесність» 

 
4. На Кандидата декілька разів скаржилися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,            
зокрема: 

● у 2012 р. Комісія здійснювала розгляд скарги Попіля С.Ф. на дії судді Староміського             
районного суду м. Вінниці Білоуса Олега Валерійовича за порушення присяги          
(залишено без розгляду); 

● а також у 2015 р.: 
○ за зверненням Цвєткова П.В. стосовно судді Вінницького апеляційного        

адміністративного суду Білоуса Олега Валерійовича,  
○ за зверненням Сітнова П.Д. стосовно судді Вінницького апеляційного        

адміністративного суду Білоуса Олега Валерійовича,  
○ за зверненням Болюха П.В. стосовно судді Вінницького апеляційного        

адміністративного суду Білоуса Олега Валерійовича. 
 

Інформація про рішення за цими зверненнями про притягнення до відповідальності судді           
Білоуса О.В. у відкритому доступі відсутня. 
 
Громадська рада доброчесності не вважає викладене підставами для висновку про          
невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики, однак вказані         
факти мають бути досліджені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у сукупності           
з іншими обставинами, що характеризують Кандидата. 

Додаток 
1. Відповіді Кандидата на запитання опитувальника Громадської ради доброчесності. 

Координатор  
Громадської ради доброчесності 
 


