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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Гарського Олександра Вячеславовича 
 критеріям доброчесності та професійної етики 

 
Проаналізувавши інформацію про Гарського Олександра Вячеславовича (далі –        
Кандидат), який є суддею Малиновського районного суду міста Одеси, Громадська рада           
доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність Кандидата           
критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
1. Невідповідність даних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій         
держави або місцевого самоврядування, відомостям з державних реєстрів прав на          
нерухоме майно та їх обтяжень 
 
У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого          
самоврядування, за 2015 і 2016 роки Кандидат вказав таке нерухоме майно: 
 

● Квартира у місті Одесі загальною площею 96,4 кв. м; 
● Земельна ділянка у селі Синяк Закарпатської області площею 0,06 кв. м; 
● Житловий будинок у селі Синяк Закарпатської області загальною площею 213,6 кв. м; 
● Квартира у місті Одесі загальною площею 97,9 кв. м. 

 
Власником / користувачем усіх зазначених об’єктів нерухомого майна зазначено дружину          
Кандидата Гарську Вікторію Валеріївну. 
 
Водночас, згідно з інформаційною довідкою 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 дружини Кандидата Гарської          
Вікторії Валеріївни (додаток 1), остання є власником ще двох земельних ділянок в Одеській             
області, кадастрові номери: 5121056800:02:001:0143 (смт. Хлібодарське) та       
5123781300:01:001:0350 (с/рада Дальницька). Обидві земельні ділянки є предметами іпотеки. 
 
Зазначене підтверджується інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав         
на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру            
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Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо цих об’єктів           
нерухомого майна (додатки 2 і 3). 
 
Досьє Кандидата також містить відомості про належність дружині Кандидата Гарській В.В.           
на праві власності ще двох земельних ділянок в Одеські області, кадастрові номери:            
5123755800:01:003:1875 і 5123755800:01:003:1876 (смт. Таїрове). Інформація Державного       
земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку підтверджує ці             
відомості (додатки 4 і 5). 
 
Таким чином, чотири земельні ділянки, які згідно з відомостями з державних реєстрів            
належать на праві власності дружини Кандидата Гарській В.В., не зазначені у деклараціях            
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,         
Кандидата за 2015 і 2016 роки. 
 
У цих деклараціях не зазначені також відомості про фінансові зобов’язання дружини           
Кандидата Гарської В.В., хоча з аналізу Інформаційної довідки (додаток 1) вбачається, що у             
неї існують фінансові зобов’язання у розмірі 1 797 629,58 грн зі строком виконання до              
08.12.2027 р., у розмірі 38 000 доларів США зі строком виконання до 30.07.2023 р., а також                
зобов’язання, за яким Гарська В.В. є майновим поручителем, у розмірі 515 000 гривень зі              
строком виконання до 28.10.2022 р. 
 
Аналіз наведеної інформації та документів може свідчити про недостовірність (неповноту)          
відомостей, вказаних у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування, Кандидата, а саме недекларування об’єктів нерухомого майна та          
фінансових зобов’язань членів сім’ї Кандидата. 

  
Відповідно до статті 18 Кодексу суддівської етики, затвердженого ХІ з’їздом суддів України            
22.02.2013 р., суддя повинен бути обізнаним про свої майнові інтереси та вживати розумних             
заходів для того, щоб бути обізнаним про майнові інтереси членів своєї сім’ї. 

 
Викладені факти дають підставу для висновку, що кандидат Гарський Олександр          
Вячеславович не відповідає вимогам доброчесності та професійної етики. 
 
2. Інформація про кандидата на посаду судді Верховного Суду 
 
Окрім того, на підставі пункту 2 частини шостої статті 87 Закону України «Про судоустрій і               
статус суддів» Громадська рада доброчесності надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів          
України інформацію щодо Кандидата.  
 
Відповідно до публікації інтернет-ресурсу «Наші гроші», матір Кандидата у 2009 р. отримала            
в подарунок від третьої особи будинок загальною площею 467 кв м. Наведене            
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підтверджується даними Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на          
нерухоме майно та Реєстру тправ власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек,            
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого          
майна за номером 25332378 (додаток 6). 
 
Також, згідно з даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або            
місцевого самоврядування, за 2016 рік, Кандидату належить право користування двома          
автомобілями, власником яких є Дідик Галина Дмитрівна – Volkswagen Touareg 2012 року            
випуску та Honda CR-V 2008 року випуску. Як вбачається з досьє, Дідик Галина Дмитрівна є               
тещою (матір’ю дружини) Кандидата, а зазначені автомобілі були придбані нею у своєї            
доньки – дружини Кандидата – у 2015 році.  
 
Таким чином, з аналізу даних декларації і досьє Кандидата Рада дійшла висновку, що             
дружина Кандидата у 2015 році передала право власності на зазначені автомобілі своїй            
матері, яка видала довіреності Кандидату та його дружині на право управління цими            
транспортними засобами. Також, дохід дружини від відчуження цих транспортних засобів не           
зазначений у декларації Кандидата за 2015 рік. 
 
Додатково досьє містить інформацію про наявність у власності Дідик Галини Дмитрівни           
автомобіля Suzuki Grand Vitara 2005 року випуску (дата набуття права власності –            
31.08.2016), а в деклараціях Кандидата за 2015 і 2016 рік цей транспортний засіб вказаний як               
власність дружини Кандидата. Досьє Кандидата не містить даних про те, що Кандидат або             
його дружна мають право користування цим автомобілем. Дохід дружини Кандидата від           
відчуження цього транспортного засобу не зазначений у декларації Кандидата за 2016 рік. 
 
Обставини придбання і переходу права власності на зазначені автомобілі між близькими           
особами потребують додаткового пояснення з боку Кандидата. 
 
Відповідно до частини четвертої статті 19 Регламенту Громадської ради доброчесності          
за наявності важливої інформації Рада у подальшому може окремим рішенням змінити або            
скасувати висновок, або затвердити новий висновок. 
 
Додатки 
 

1. 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 Гарської Вікторії         
Валеріївни 

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 кадастровий номер 5121056800:02:001:0143 
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3. 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 кадастровий номер 5123781300:01:001:0350 

4. Інформація Державного земельного кадастру про право власності та речові права на           
земельну ділянку кадастровий номер 5123755800:01:003:1875 

5. Інформація Державного земельного кадастру про право власності та речові права на           
земельну ділянку кадастровий номер 5123755800:01:003:1876 

6. 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 за номером 25332378 
 

Координатор 
Громадської ради доброчесності 
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