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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Голосія Ростислава Анатолійовича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

 
Проаналізувавши інформацію про Голосія Ростислава Анатолійовича (далі – Кандидат),         
який є адвокатом, Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для            
висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
1. Подаючи декларацію кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій           
держави або місцевого самоврядування за 2015 р. (в самій декларації вказаний 2016 р.),             
Кандидат не задекларував наявність власних доходів, грошових активів, корпоративних         
прав та прав на об’єкти нерухомості, окрім земельної ділянки, які можуть           
використовуватись для проживання особи. 
 
Водночас у декларації вказані видатки суб’єкта декларування у розмірі 60000 грн. на            
оренду нерухомого майна (квартиру). У сукупності з відсутністю відомостей про права на            
об’єкти нерухомості (окрім земельної ділянки) це дозволяє зробити висновок про          
недостовірність відомостей в одному з вказаних розділів (про наявність прав на           
нерухоме майно – квартиру чи про наявність видатків на майно, права на яке не              
задекларовані). 
 
Очевидно, що кандидат має принаймні право користування певним об’єктом нерухомості          
для власного проживання, проте не назначив у розділі 3 декларації жодного (на що             
відповідно до досьє кандидата звернуто увагу НАЗК за результатами спеціальної          
перевірки щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації). 
 
Крім того, наявність задекларованих у 2015 р. витрат у розмірі 60000 грн. при повній              
відсутності задекларованих доходів за 2015 р. (за даними декларації), а так само при             
відсутності доходів за 2013-2014 рр. (за даними інформації з НАБУ, зазначеними в досьє             
кандидата) викликає обґрунтований сумнів у тому, що рівень життя Кандидата          
відповідає задекларованим доходам його сім’ї. 
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2. Кандидат в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру            
не зазначив наявні в нього корпоративні права в ПП „ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ЖУРІДА            
І ГОЛОСІЙ”, яке відповідно до відомостей  Єдиного державного реєстру юридичних осіб,           
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на момент подання декларації було          
зареєстроване та не перебувало у стані припинення (Додаток). 
 
Кожен із наведених фактів як окремо, так і у сукупності є підставою для висновку, що               
кандидат Голосій Ростислав Анатолійович 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. 
 
 
Додаток: Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних         
осіб-підприємців та громадських формувань. 
 
 
Координатор Громадської ради доброчесності 
 
  


