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 ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

Вул. Механізаторів, 9, м. Київ, 03109                           https://grd.gov.ua 

________________________________________________________________________ 

   

                                                  Затверджено  

Громадською радою доброчесності 

27 квітня 2017 р. 

  

РІШЕННЯ  

про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України  

інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Гончарової Ірини Анатоліївни 

 

Проаналізувавши інформацію щодо Гончарової Ірини Анатоліївни (далі – Кандидат), 

яка працює суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду, Громадська 

рада доброчесності виявила такі факти. 

У декларації за 2014 р. (додаток 1) Кандидат вказала у власності 4 квартири в м. Луганськ 

з такими параметрами: 

1. 88,2 кв.м. 

2. 52,8 кв.м 

3. 56 кв.м. 

4. 26,4 кв.м. 

В електронних деклараціях за 2015 р. (https://public.nazk.gov.ua/declaration/bda21c9d-

db3c-4804-bfde-a8d70c2f94ea) та 2016 р. (https://public.nazk.gov.ua/declaration/75bfb964-

01e0-4963-826a-83fb1d61e76d) Кандидат задекларувала 4 квартири (три в м. Луганську, 

одну в м. Дніпро) з такими параметрами: 

1. 52,70 кв.м. - дата набуття права власності 30.08.1996 р. 

2. 35,50 кв.м. - дата набуття права власності 22.08.2011 р. 

3. 52,20 кв.м. – дата набуття права власності 27.11.2003 р. 

4. 44.1 кв.м. - дата набуття права користування 19.07.2007 р. (квартира в м. Дніпро). 

Така невідповідність у площі задекларованого майна викликає сумнів, що Кандидат 

декларує одні й ті самі квартири.  

https://public.nazk.gov.ua/declaration/bda21c9d-db3c-4804-bfde-a8d70c2f94ea
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Згідно з даними досьє, 27.04.2015 р. Кандидата було переведено на посаду cудді 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду з посади судді Луганського 

окружного адміністративного суду.  

Можна припустити, що Кандидат використовує задекларовану в 2015 р. квартиру в м. 

Дніпро для проживання у зв’язку із виконанням нею своїх службових обов’язків. Але 

факт виникнення права користування щодо цієї квартири Кандидатом вказано 

19.07.2007 р., тому, якщо дія права користування не переривалася протягом попередніх 

звітних періодів, вона підлягала декларуванню і в попередні роки, чого зроблено не 

було, що підтверджується деклараціями Кандидата за 2013 р. (додаток 2) та 2014 р. Ця 

інформація потребує уточнення з боку самого Кандидата.  

Від Кандидата на портал Громадської ради доброчесності 06.04.2017 р. надійшла 

інформація, в якій вона пояснила походження в неї квартири 52,70 кв. м., яка 

розташована за адресою: м. Луганськ. Кандидат надала майнові декларації за минулі 

роки та копії договору дарування квартири 52,2 кв.м. у м. Луганськ, копії договору 

купівлі-продажу  загальною площею 52,70 кв.м. Втім, ця інформація не пояснює 

розбіжностей в деклараціях Кандидата за 2014 та за 2015 р. 

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.  

Додатки 

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

Кандидат за 2014 р. 

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

Кандидат за 2013 р. 

 

Координатор  

Громадської ради доброчесності 

https://drive.google.com/file/d/0B0qFsx0W2AiLdGwzUmk2QjMwWDQ/view

