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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Гончар Любов Ярославівна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 85,5
Результати практичного завдання – 80
Загальний результат іспиту – 165,5
Позиція ГРД – Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність
кандидата Гончар Л. Я. на посаду судді Верховного Суду
ВИБУЛА З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ.

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою
правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, ухвалення
сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками
державних органів

Оцінка доброчесності
Непрозорість статків
Згідно із декларацією за 2015 рік, у власності судді перебував житловий будинок площею 254 кв.м. (дата набуття права
– 29.08.2012) . Однак, у декларації за 2013 рік відомості про вказане майно відсутні. Окрім того, є невідповідності між
відомостями у деклараціях за 2015 та 2016 роки, а саме, у декларації за 2016 рік зазначено про право безоплатного
користування земельною ділянкою площею 1499 кв.м у с. Малютянка (дата набуття права – 27.05.2011), однак,
зазначені відомості відсутні у декларації за 2015 рік.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду неповнота даних в
декларації, наявність суттєвих розбіжностей між відомостями про майно при порівнянні декларацій є індикаторами, які
можуть свідчити про порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя задекларованим доходам та
прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
1990 – Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова.

Кар’єра:
2005 – т.ч. – суддя Вищого адміністративного суду України (з 2005 року обрана на посаду судді безстроково; суд
припинив роботу 15.12.2017);
1998-2005 – суддя Чернівецького обласного суду;
1995-1998 – суддя Ленінського районного суду м. Чернівці;

1993-1995 – суддя Садгірського районного народного суду м. Чернівці;
1991-1993 – індивідуальна адвокатська діяльність;
1990-1991 – стажер Чернівецької обласної колегії адвокатів;
1983-1990 – юрисконсульт в системі Чернівецької облспоживспілки.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків за 2013-2017 роки:
1. Швець (Гончар) Анастасія Юріївна (донька) – з 2015 дотепер працює приватним нотаріусом Київського нотаріального
округу. До цього часу, з 2014 по 2015 була державним нотаріусом 1-ї Київської нотаріальної контори.
2. Бойко Оксана Ярославівна (сестра) – з 2013 дотепер обіймає посаду судді Одеського окружного адміністративного
суду. До цього часу, з 2009 по 2013 була суддею Чернівецького окружного адміністративного суду.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2013 рік
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
У 2017 році захистила кандидатську дисертацію у Приватному вищому навчальному закладі “Львівський університет
бізнесу і права”.

