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Рішення
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Петрова Євгена Вікторовича

Проаналізувавши інформацію про суддю Дружківського міського суду Петрова
Євгена Вікторовича (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 інформації, зазначеної в Анкеті Кандидата на посаду судді, братом
Кандидата є Петров Сергій Вікторович. У цій Анкеті зазначається, що він обіймає
посаду викладача кафедри спеціальної фізичної підготовки Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ МВС України. У декларації родинних
зв'язків Кандидата за 2018 рік зазначається, що його брат обіймає цю посаду з
01.12.2014, а як додаткову інформацію зазначено, що брат наразі перебуває у відпустці
по догляду за дитиною з липня 2015 року. Раніше брат Кандидата працював
викладачем у Донецькому юридичному інституті МВС України.
Відповідно до інформації, яка міститься в досьє Кандидата, дохід його брата протягом
2013-2018 років склав 194 931 грн. Водночас протягом 2016-2018 років брат Кандидата
набув значну кількість вартісного майна. За інформацією, яка міститься в досьє
Кандидата, та за інформацією з Єдиного державного реєстру МВС України, брат
Кандидата має право власності на три автомобілі:
1) автомобіль ГАЗ-330232, 2006 р.в., дата реєстрації 22.10.2016;
2) автомобіль Range Rover, 2013 р.в., дата реєстрації 12.07.2018;
3) автомобіль Skoda Octavia, 2008 р.в., дата реєстрації 26.10.2018.

Також за інформацією, яка міститься в досьє Кандидата та у Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно, брат Кандидата набув право власності на дві
квартири у місті Києві:
1) квартира площею 97,4 м2, яка розташована у місті Києві, вул. Кирило-Мефодіївська,
буд. 2, право власності набуто 23.06.2018;
2) квартира площею 59,4 м2, яка розташована у місті Києві, вул. Кирило-Мефодіївська,
буд. 2, право власності набуто 26.01.2018;
Вважаємо за необхідне з'ясувати джерела походження коштів для набуття у власність
братом Кандидата зазначеного майна.
Громадська рада доброчесності звернулася до Кандидата за поясненнями, однак
станом на час затвердження цього висновку відповіді від Кандидата не надійшло.
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Протокол
електронного голосування
(є невід’ємною складовою рішення)
29.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації
12-ма голосами з 20 голосів членів Ради.
У голосуванні взяли участь 12 членів:
1) Валько Вадим
2) Куйбіда Роман
3) Марчук Антон
4) Маселко Роман
5) Моторевська Євгенія
6) Остапенко Дмитро
7) Савчук Андрій
8) Смалюк Роман
9) Стригун Дмитро
10) Соколенко Наталія
11) Сухоставець Роман
12) Шепель Тарас
Координатор
Громадської ради доброчесності 

(підписано електронним цифровим підписом)

