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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Білецької Людмили Миколаївни 
критеріям доброчесності та професійної етики 

 
Проаналізувавши інформацію про Білецьку Людмилу Миколаївну, суддю       
Дніпропетровського апеляційного господарського суду України (далі – Кандидат),        
Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про           
невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
Згідно з Інформаційною довідкою № 82007239 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 суб’єкта          
(додаток 1), Кандидат має у власності домоволодіння в Дніпропетровській області, а           
також квартиру в м. Ірпінь Київської області. 
 
Однак, подаючи декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового          
характеру за 2013 і 2014 рр. (додатки 2 і 3), Кандидат не зазначила квартиру загальною               
площею 28,3 кв.м., що у ці роки перебувала у власності Кандидата, починаючи з 2008              
року, та домоволодіння на земельній ділянці площею 1182 кв.м., що включає           
узаконену загальну площу 110,9 кв.м. – власність Кандидата з 2008 року. Так само ці              
квартира та домоволодіння не зазначені у декларації особи, уповноваженої на          
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 р.         
(https://public.nazk.gov.ua/declaration/874e5dfc-fd1f-4c77-898a-4b0413eca725, 
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ffea3be0-089b-4e49-8f4e-2b9ca05caf35 ).  

Відповідно до частини 5-ї статті 12 Закону України “Про державну реєстрацію речових            
прав на нерухоме майно та їх обтяжень” відомості Державного реєстру прав           
вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою, доки їх             
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не скасовано у порядку, передбаченому цим Законом. 

Отже, Громадська рада доброчесності не має підстав вважати згадані відомості Реєстру           
недостовірними. 

 
У разі ж недостовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав),          
зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового          
характеру, до Кандидата як судді мала бути застосована заборона, визначена Законом           
України «Про очищення влади», протягом десяти років обіймати посади, щодо яких           
здійснюється очищення влади (люстрація). Зміст декларацій з очевидністю вказує на          
те, що перевірка за цим Законом була проведена неналежним чином (результат           
перевірки – незастосування заборон, визначених Законом України «Про очищення         
влади», http://dpa.arbitr.gov.ua/sud5029/5/4/280927/), що дало можливість Кандидатові      
уникнути застосування цієї заборони. 
 
Викладені факти підтверджують, що Кандидат, будучи суддею, не дотримувався         
встановлених законом обов’язків щодо правдивого декларування свого майна, що         
руйнує довіру громадськості до суду. Наведених фактів, взятих як разом, так і            
окремо, достатньо для висновку про невідповідність критеріям доброчесності і         
професійної етики. 

 
Наведені факти є самостійною підставою для висновку, що кандидатура Білецької          
Людмили Миколаївни не відповідає вимогам доброчесності та професійної етики. 
 
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 № 82007239 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 суб’єкта;  

2. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за          
2013 рік; 

3. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за          
2014 рік. 
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