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РІШЕННЯ 

про надання інформації на доповнення до Висновку про невідповідність  
кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Бершова Геннадія Євгеновича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

 
Громадська рада доброчесності надала Вищій кваліфікаційній комісії суддів Висновок         
про невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики (далі - Висновок)          
Бершова Геннадія Євгеновича (далі – Кандидат), судді Харківського апеляційного         
адміністративного суду. 
 
За результатами співбесіди Кандидата колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів         
України вирішила оголосити перерву та внести на розгляд Вищої кваліфікаційної          
комісії суддів України у пленарному складі питання про підтвердження здатності          
Кандидата здійснювати правосуддя. 
 
Після аналізу пояснень та співбесіди Кандидата Громадська рада доброчесності         
вважає, що Кандидат не спростував наведені у Висновку факти, а тому ми            
підтверджуємо Висновок, а також звертаємо увагу Вищої кваліфікаційної комісії         
суддів на такі обставини, які є важливими для прийняття остаточного рішення.  
 
Під час співбесіди Кандидат не погодився з висновком Ради про сумнівність набуття            
його матір'ю автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 3.0, 2013 р.в. При цьому він            
стверджував, що саме мати придбала цей автомобіль і вона користується ним (таймкод            
з 43:00), а він лише зрідка користується цим автомобілем.  
 
Громадська рада доброчесності зробила запит у Головний сервісний центр МВС          
України про те, чи має посвідчення водія Бершова Віра Степанівна. У відповідь на             
запит ми отримали лист від 22.05.2017 р. № 31/Ч-194, у якому вказано, що відповідно              
до наявних баз даних Бершова Віра Степанівна з відповідними ідентифікаційними          
даними не отримувала посвідчення водія (додаток 1).  
 
Ураховуючи цей факт, Рада критично сприймає твердження Кандидата, що мати          
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Кандидата дійсно самостійно користується автомобілем. 
 
Окрім того, Рада зробила запит у НАБУ щодо уточнення джерел і розміру доходів             
Бершової Віри Степанівни відповідно до даних Державної фіскальної служби. У          
відповіді НАБУ від 16.05.17 р № 02-204/17183 вказано, що згідно із даними ДФС             
Бершова В.С. за період з 2012 по 2016 роки оподатковуваних доходів не отримувала             
(додаток 2). 
 
Наведене підтверджує висновки Громадської ради доброчесності про те, що є усі           
підстави сумніватися у спроможності Бершової В.С. придбати такий коштовний         
автомобіль, а також у тому, що його використовує саме вона. Дуже ймовірно, що             
оформлення на матір було здійснено, щоб вартість автомобіля не враховувалася при           
оцінці відповідності майна Кандидата його доходам.  
 
Таким чином, Громадська рада доброчесності вважає, що під час співбесіди Кандидат           
не спростував факти, які стали підставою для Висновку. Просимо Вищу кваліфікаційну           
комісію врахувати викладене при голосуванні стосовно Кандидата у пленарному складі          
та підтримати висновок Ради.  
 
Також у Висновку була допущена помилка щодо місця проживання Бершової В.С. У            
зв'язку з цим з абз. 3 п.1 Висновку вилучається останнє речення: “За даними анкети,              
вона проживає у Волинській області, а право користування у Кандидата виникло           
одразу після придбання матір'ю цього автомобіля”. 
 
Додатки 

1. Лист Головного сервісного центру МВС України від 22.05.2017 р. № 31/Ч-194 
2. Лист НАБУ від 16.05.2017 р. № 02-204/17183 та запит Громадської ради           

доброчесності від 05.05.2017 р. 
 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності 
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