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Рішення
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
інформації щодо судді Приморського районного суду міста Одеси
Бондара В'ячеслава Яковича
Проаналізувавши інформацію про суддю Приморського районного суду міста Одеси
Бондара В'ячеслава Яковича (далі – суддя), Громадська рада доброчесності виявила
дані, які не є самостійною підставою для висновку, однак є такими, що характеризують
суддю та можуть бути використані під час його оцінювання.
1. Відповідно до відомостей з декларацій судді за 2018 рік, суддя та дружина судді,
Бондар Світлана Миколаївна, володіють наступними грошовими активами:
- готівкові кошти у розмірі 43 000 доларів США (власність дружини);
- готівкові кошти у розмірі 15 000 євро (власність дружини);
- готівкові кошти у розмірі 6 500 євро (власність судді);
- кошти, розміщені на банківському рахунку, у розмірі 34 293 грн (власність дружини);
- кошти, розміщені на банківському рахунку, у розмірі 8 332 грн (власність судді).
За інформацією з відкритих джерел, дружина судді є засновницею та кінцевою
бенефіціарною власницею ТОВ "Фінансово-правовий департамент КФ Траст" (код
ЄДРПОУ 37679920), яка зареєстрована 19.05.2011 р. Також вона є фізичною
особою-підприємцем з 2002 року.
Зазначені у деклараціях судді за 2012-2018 роки доходи дружини є наступними:
2012 рік - 44 744 грн;
2013 рік - 51 500 грн;
2014 рік - 593 093 грн (у т.ч. спадщина у розмірі 505 955 грн у вигляді будинку та
земельної ділянки, які залишаються у власності дружини дотепер);
2015 рік - 60 402 грн, у т.ч. 26 400 грн - заробітна плата, отримана за основним місцем
роботи, 9 712 грн - проценти, 24 290 грн - страхові виплати;
2016 рік - 24 088 грн, у т.ч. 17 600 грн - заробітна плата, отримана за основним місцем
роботи, 6 488 грн - проценти;

2017 рік - 52 484 грн, у т.ч. 52000 грн - дохід від здійснення підприємницької
діяльності, 484 грн - проценти;
2018 - 168 600 грн, у т.ч. 168 300 грн - дохід від здійснення підприємницької
діяльності, 300 грн - проценти.
За інформацією, яка міститься у досьє судді, сукупний дохід дружини за 2013-2017 рр.
складав 218 490 грн.
Беручи до уваги наявні відомості про розмір доходів дружини, зокрема з урахуванням
вказаних у деклараціях судді доходів від здійснення нею підприємницької діяльності, у
стороннього обізнаного спостерігача може виникнути обґрунтований сумнів у
можливості здійснення дружиною судді заощаджень у розмірах, зазначених у
деклараціях судді як грошові активи дружини. Громадська рада доброчесності вважає,
що суддя має підтвердити законність джерел походження грошових активів дружини.
2. У декларації родинних зв'язків за 2012-2016 роки, поданій суддею 27.01.2017 р., у п.
1 суддя підтвердив, що за звітний період особи, з якими у нього є родинні зв'язки,
займали посади, визначені пунктом 2 статті 61 Закону України "Про судоустрій і
статус суддів". Однак, нижче не було наведено жодної особи, з якої у судді є родинні
зв'язки і які займали б будь-які посади, передбачені ч. 2 ст. 61 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів". Зазначене може свідчити про неповні відомості, надані
суддею у декларації родинних зв'язків, або про його недбалість під час заповнення
відповідної декларації.
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до
початку його співбесіди з Вищою кваліфікаційною комісією суддів, оскільки Комісія
призначила її у строк, що унеможливив таку комунікацію. Однак, Громадська рада
доброчесності готова розглянути пояснення судді, якщо такі надійдуть.
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Протокол
електронного голосування
(є невід’ємною складовою рішення)
05.05.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації
11-ма голосами з 19 голосів членів Ради.
У голосуванні взяли участь 11 членів:
1) Валько Вадим
2) Воробйов Євген
3) Кулібаба Андрій
4) Марчук Антон
5) Мєлких Едуард
6) Моторевська Євгенія
7) Савчук Андрій
8) Смалюк Роман
9) Стригун Дмитро
10) Чижик Галина
11) Яким'як Олег
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