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Рішення
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Городівського Олександра Андрійовича
Проаналізувавши інформацію про суддю Миргородського міськрайонного суду
Полтавської області Городівського Олександра Андрійовича (далі – Кандидат),
Громадська рада доброчесності виявила дані, які не є самостійною підставою для
висновку, однак є такими, що характеризують кандидата та можуть бути використані під
час його оцінювання.
1. Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік Кандидатом задекларовано автомобіль
Mercedes-Benz Е200 2006 року випуску, дата набуття 14.07.2016, вартість на дату набуття
148 000 грн. Водночас ринкова вартість зазначеного автомобіля протягом 2014 – 
2019
років розпочинається від 275 000 грн до 292 635 грн. Встановлені факти можуть свідчити
про навмисне заниження вартості задекларованого майна, що потребує пояснення
Кандидата з документальним підтвердженням.
2. Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за 2015, 2016, 2017 рік, Кандидат задекларував на
праві користування земельну ділянку у м. Миргород загальною площею 910,00 кв.м, дата
набуття 23.10.2012. Проте відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру, за 2012-2015 рік (стор. 108-147 досьє) Кандидат не
задекларував за відповідний період право користування зазначеною земельною ділянкою.
Громадська рада доброчесності звернулася до Кандидата за поясненнями, однак станом на
час затвердження цього рішення відповіді від Кандидата не надійшло.
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Протокол
електронного голосування
(є невід’ємною складовою рішення)
25.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації 13
-ма голосами з 20 голосів членів Ради.
У голосуванні взяли участь 13 членів:
1) Валько Вадим
2) Воробйов Євген
3) Жернаков Михайло
4) Куйбіда Роман
5) Кулібаба Андрій
6) Марчук Антон
7) Маселко Роман
8) Моторевська Євгенія
9) Савчук Андрій
10) Смалюк Роман
11) Стригун Дмитро
12) Соколенко Наталія
13) Шепель Тарас
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