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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Бершов Геннадій Євгенович
Суд
Другий апеляційний адміністративний суд

Статус
Суддя з 22.12.2011

Кошти

Річний дохід

Земля

Будівлі

Суддi

25000 UAH
8500 USD

Сім'ї

25000 UAH
8500 USD

Суддi

438379 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 438379 грн

Сім'ї

73183 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 73183 грн (дружина)

Суддi

866.5 га
Земельні ділянки:
- 750 кв.м (50% у спільній власності загальною площею 1500 кв.м)
- 116.5 кв.м (50% у спільній власності загальною площею 233 кв.м)

Сім'ї

866.5 га
Земельні ділянки:
- 750 кв.м (50% у спільній власності у дружини загальною площею 1500 кв.м)
- 116.5 кв.м (50% у спільній власності у дружини загальною площею 233 кв.м)

Суддi

94.65 кв. м
27.25 кв.м (50% квартири у спільній власності загальною площею 54.5 кв.м)
26.4 кв.м (50% квартири у спільній власності загальною площею 52.8 кв.м)
41 кв.м (50% житлового будинку у спільній власності загальною площею 82
кв.м)

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину.
Висновки ЧЕСНО про причетність суддів до корупційних діянь, кримінальних або будь-яких інших правопорушень, ухвалення сумнівних рішень,
неетичної поведінки є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
Методологія підготовки матеріалу
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Транспортні засоби

Недобудови
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Сім'ї

198.75 кв. м
27.25 кв.м (50% квартири у спільній власності у дружини загальною площею
54.5 кв.м)
25.3 кв.м (100% квартири у власності у дружини)
26.4 кв.м (50% квартири у спільній власності у дружини загальною площею 52.8
кв.м)
28.7 кв.м (33.33% квартири у спільній власності у дружини загальною площею
86.1 кв.м)
50.1 кв.м (100% квартири у власності у дружини)
41 кв.м (50% житлового будинку у спільній власності у дружини загальною
площею 82 кв.м)

Суддi

3
Автомобіль легковий Volkswagen Tiguan 2012 р.в. (у власності)
Мотоцикл (мопед) SYM Symphony 2015 р.в. (у власності)
Автомобіль легковий Toyota Land Сruser 2013 р.в. (у користуванні)

Сім'ї

2
Автомобіль легковий Volkswagen Tiguan 2012 р.в. (у власності дружини)
Автомобіль легковий Toyota Land Сruser 2013 р.в. (у користуванні)

Суддi

1
100 кв.м (50% житлового будинку у спільній власності загальною площею 200
кв.м)

Сім'ї

1
100 кв.м (50% житлового будинку у спільній власності у дружини загальною
площею 200 кв.м)

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
1994 – Українська державна юридична академія.
Суддівська кар’єра:
1997-2006 – суддя Харківського районного суду Харківської області (у 2001 та 2004 році заступник голови; з 2002 року
обрано на посаду судді безстроково);
2006-2011 – суддя Фрунзенського районного суду міста Харкова;
2011 – 2018– суддя Харківського апеляційного адміністративного суду
2018-т.ч. – суддя Другого апеляційного адміністративного суду
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину.
Висновки ЧЕСНО про причетність суддів до корупційних діянь, кримінальних або будь-яких інших правопорушень, ухвалення сумнівних рішень,
неетичної поведінки є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
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Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Бершова
Геннадія Євгеновича критеріям доброчесності та професійної етики
Окрема думка члена Громадської ради доброчесності Савчука А.В. щодо Висновку про невідповідність кандидата на
посаду судді Верховного Суду Бершова Геннадія Євгеновича критеріям доброчесності та професійної етики
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації на доповнення до Висновку про невідповідність
кандидата на посаду судді Верховного Суду Бершова Геннадія Євгеновича критеріям доброчесності та професійної
етики
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Досьє судді

Доброчесність
Непрозорість статків
1) В декларації за 2015 рік суддя зазначив про право користування автомобілем Toyota Land Сruser 2013 р.в. (дата
набуття права – 10.07.2013), а також про те, що його дружина має у спільній власності квартиру (частка ⅓) загальною
площею 86,1 кв.м (дата набуття прав – 27.04.1999) та право власності на квартиру загальною площею 50,1 кв.м (дата
набуття прав – 24.07.2014). Проте, цієї інформації немає в деклараціях судді за 2013 та 2014 роки.
2) Відповідно до інформації, що міститься у майнових декларації судді за 2015, 2016 та 2017 роки, у судді наявне
незавершене будівництво житлового будинку площею 200 м.кв.
У висновку Громадської ради доброчесності зазначається про те, що шляхом порівняння карт у програмі Google Earth
було виявлено, що дане будівництво розпочалось ще у 2005 році і вже з 2009 року там розташовано будинок, який за
зовнішнім виглядом не змінювався дотепер, а його площа приблизно складає саме 200 кв.м. На думку Громадської ради
доброчесності, будинок має вигляд повністю завершеного і жилого, а тому є підстави припустити, що відсутність його в
попередніх деклараціях судді обумовлена імовірним прагненням приховати дане майно.
3) У висновку Громадської ради доброчесності, з посиланням на матеріали з досьє судді, зазначається, що суддя
Бершов зареєстрований в кімнаті у гуртожитку в м. Харкові. Тобто він має право на користування кімнатою чи
квартирою у гуртожитку, однак у жодній з декларацій цього права не зазначено.
4) У висновку Громадської ради доброчесності, з посиланням на дані суддівського досьє, зазначається, що на праві
користування у судді Бершова наявні автомобіль та мотоцикл, проте відомості щодо даних транспортних засобів
відсутні у майнових деклараціях судді.

Додатково
Розгляд резонансних справ
За інформацією з сайту “Mediaport”, у 2007 році суддя Бершов виніс вирок у справі Христини Задорожної, що померла під
час операції. Було встановлено, що у смерті дівчини був винен анестезіолог.
Характеристика професійної діяльності
Брав участь в конкурсі на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, однак за
результатами пленарного засідання вибув з конкурсу (загальний результат іспиту – 140,5 балів).
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ЗМІ про суддю
Бершов Геннадій Євгенович (співбесіда під час конкурсу до Верховного Суду)
Харківського суддю з сюжета “Наших грошей” визнали недоброчесним
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