ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ
(зібрана з відкритих джерел)
Згідно із законом, на посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший 35 років, який
проживає в Україні не менш як 10 останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше
15 років, є визнаним фахівцем у галузі права та має бездоганну професійну репутацію.
У разі якщо на посаду члена Вищої ради юстиції має бути призначений суддя, він призначається з числа суддів, обраних на посаду судді
безстроково, які мають не менше 15 років стажу роботи суддею, або суддів у відставці.
КАНДИДАТИ НА ПРИЗНАЧЕННЯ
З’ЇЗДОМ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
http://www.vru.gov.ua/add_text/67
1.

Беляневич
Вадим
Едуардович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
адвокатів
України.

55 років, освіта
вища, у 1981
році закінчив
економічний
факультет
Київського
автомобільнодорожнього
інституту, а у
1989 році
закінчив
Харківський
юридичний
інститут,
кандидат
юридичних

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 544 730 грн., членів
сім'ї – 863 422 грн.
Користується квартирою загальною
площею 66,26 кв. м.
В користуванні членів сім’ї – земельна
ділянка площею 1520 кв. м., житловий
будинок площею 290,6 кв. м та
квартира площею 103,66 кв. м.
Має у користуванні автомобіль
MAZDA CX-7 2008 року випуску, у
користуванні членів сім’ї два
автомобілі – 2008 (SUZUKI GRAND
VITARA) та 2007 (FORD FIESTA)
років випуску.
Завантажити декларацію.

У 1994-2006 роках
працював адвокатом у
адвокатському об’єднанні
«Сергій Козьяков та
партнери». З 2006 року по
даний час – адвокат у
адвокатському об’єднанні
«Василь
Кисіль та партнери». Є
членом кваліфікаційної
палати Кваліфікаційнодисциплінарної комісії
адвокатури Київської
області.

Має знання та
професійний досвід,
який хоче
використати
проведення судової
реформи.
Завантажити
мотиваційний лист.

Має диплом юриста з відзнакою.
Є старшим радником фірми «Василь
Кісіль і партнери»
(http://www.kisilandpartners.com/ua/pr
ofessionals/team/dr_vadym_e_belyane
vych), у якій до початку роботи в
Адміністрації Президента працював
заступник глави Адміністрації
Президента Олексій Філатов.
Філатов в Адміністрації Президента
курує конституційну і судову
реформи.
Ймовірно завдяки довірливим
відносинам із Філатовим Беляневич

№

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

Особливості трудової
діяльності

Цікаве у мотивації

наук (з 2001
року).

2.

Бондарчук
Олег
Володимиров
ич, претендує
на призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
адвокатів
України.

40 років, освіта
вища, у 1999
році закінчив
Інститут
міжнародних
відносин
Київського
університету
ім. Тараса
Шевченка,
кандидат
юридичних
наук (2013).

Додаткова інформація про
кандидата

є членом Ради з питань судової
реформи і Конституційної комісії,
які створив Президент Порошенко.

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 306 956 грн, у членів
сім’ї – 115 000 грн.
У користуванні земельна ділянка
загальною площею 1000 кв. м.,
житловий будинок площею 630 кв. м.,
дві квартири площами 131.8 та 61,66
кв. м. та гараж площею 17,5 кв. м.
У користуванні членів сім’ї –
земельна ділянка загальною площею
2000 кв. м.
О.В. Бондарчук має у користуванні
автомобіль MERCEDES ML 350 2007
року випуску, у членів сім’ї – два
автомобілі: 2004 (MERCEDES C) та
2008 (PORSCHE CAYENNE) років
випуску.
На банківських рахунках О.В.
Бондарчука 500 000 грн. та 30 000 грн.
внесено до статутного капіталу
товариств, підприємств, організацій.
Завантажити декларацію.

У 2002-2014 роках
очолював ТОВ
«Юридична фірма
«Боднарчук і партнери»».
Протягом 2006-2014 –
керуючий партнер
Адвокатського об’єднання
«Бондарчук, Кізін, Чібісов
і партнери». З 2009 року –
член Ради громадської
організації «Всеукраїнська
люстрація». Березеньлистопад 2014 – народний
депутат України, перший
заступник Голови
Комітету Верховної Ради
України з питань
верховенства права та
правосуддя. Протягом
2014-2015 працював
директором ТОВ
«Юридична фірма
«Бондарчук і партнери». З
лютого 2015 – помічник
народного депутат
Осуховського О.І.
Викладач (асистент) на
кафедрі Міжнародного
права Інституту

Усвідомлюючи
необхідність
відновлення довіри до
судової системи
шляхом очищення
судової гілки влади
від суддів, що
дискредитували себе
в очах суспільства,
докладе зусилля та
знання для
становлення в Україні
справедливого
правосуддя.
Завантажити
мотиваційний лист.

Серед юристів користується
авторитетом, зокрема як автор
коментарю до Господарського
процесуального кодексу.
Середня оцінка у дипломі юриста
«добре».
За юридичною спеціальністю почав
працювати з 11 травня 2000 року,
тож на момент висування
кандидатури і проведення з’їзду
адвокатів не має достатнього стажу
роботи у галузі права.
У 2014 році балотувався до
Верховної Ради від політичної
партії ВО «Свобода».
Нетривалий час (півроку) у 2014
році був народним депутатом від
партії «Свобода»
(http://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/
17391/8).
Зараз є помічником народного
депутата Олега Осуховського
(депутат від політичної партії ВО
«Свобода»)
(http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15
806). Одночасно очолює юридичне
управління ВО "Свобода"
(http://svoboda.org.ua/news/comments/
00013439).

№

3.

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Гречківський
Павло
Миколайович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
адвокатів
України.

Вік, освіта,
науковий
ступінь

46 років, освіта
вища, у 1991
році закінчив
Харківську
юридичну
академію ім.
Ф.
Дзержинського
.

Майновий стан

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 860 665 грн., членів
сім'ї – 915 731 грн.
Користується квартирою загальною
площею 363,6 кв. м., гаражем
загальною площею 18 кв. м., а також
трьома автостоянками площами 15,8
кв. м., 16,1 кв. м., на третю технічна
документація не виготовлена.
Нерухоме майно у членів сім'ї
відсутнє.
Має у користуванні три автомобілі:
2008 (MAYBACH 57), 2002
(MERCEDES-BENZ ML 55) та 2014
(LAND ROVER RANGE ROVER)
років випуску.
Члени сім'ї мають в користуванні
автомобіль BMW 645 2006 року
випуску. На банківському рахунку
П.М. Гречківського 56 919 грн,
розмір внесків до статутних капіталів
– 12 342 152 грн.
На рахунках членів його сім'ї
знаходиться 194 227 грн., розмір
внесків до статутних капіталів –22 202
000 грн.
Завантажити декларацію.

Особливості трудової
діяльності

міжнародних відносин
Київського національного
університету ім. Тараса
Шевченка.
У 2006-2008 роках –
депутат Київської міської
ради V та VI скликань.
Протягом 2007-2010
років– член
Кваліфікаційної комісії
суддів господарських
судів, представник від
Київської міської ради. У
2009-2012 роках – член
кваліфікаційної палати
Кваліфікаційнодисциплінарної комісії
адвокатури Київської
області. З 2010 року –
очолює «Адвокатське
бюро Гречківського». З
2011 – член правління
Спілки адвокатів України,
голова комісії по зв’язках
із органами місцевого
самоврядування. З 2012 –
почесний консул
республіки Мальта в місті
Києві. У 2012 році був
обраний членом Ради
адвокатів України від
Київської області, а з 2013
–секретарем Ради
адвокатів України. У
квітні 2014 року
позачерговим з’їздом
адвокатів України

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

Досвід роботи у
Кваліфікаційнодисциплінарній
комісії адвокатури та
Раді адвокатів
України
продемонстрував
проблеми, які існують
у взаємодії
адвокатури та судової
гілки влади.
Завантажити
мотиваційний лист.

У дипломі юриста переважає оцінка
«добре».
За даними
http://portal.lviv.ua/article/2012/03/03/
102253.html, Павло Гречківський є
сином Миколи Гречківського, який з
1981 року був заступником, а потім і
першим заступником головного
арбітра Держарбітражу УРСР, а з
червня 1991-го до липня 2002-го —
першим заступником голови Вищого
господарського (до липня 2001-го —
Вищого арбітражного) суду України.
Є братом колишньої дружини
Миколи Мартиненка (Народний
фронт), становлення якого як
великого бізнесмена, а потім і як
політика припало на час, коли він
був чоловіком дочки Миколи
Гречківського.
За даними
http://ipress.ua/ljlive/godynnyk_ryadov
ogo_deputata_kyivrady__za_piv_milyo
na_dolariv_1273.html, Павло
Гречківський
носив годинник за півмільйона
доларів.
Останній місяць «Адвокатське бюро
Гречківського» фінансує діяльність
ВКДКА
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призначений членом
Вищої ради юстиції, згідно
рішення суду
повноваження члена
Вищої ради юстиції
визнано відсутніми.

4.

Дерев’янко
Вікторія
Вікторівна,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
адвокатів
України.

5.

Дзюбко Петро

35 років, освіта
вища, у 2003
році закінчила
Національну
юридичну
академію ім.
Ярослава
Мудрого,
судовопрокурорський
факультет. У
2015 закінчила
Національну
академію
державного
управління при
Президентові.
З 2012 року
кандидат
юридичних
наук.
Освіта вища. У

Загальна сума сукупного доходу,
отриманого від провадження
незалежної професійної діяльності у
2013 році, склала 1 786 200 грн.
У користуванні перебуває нерухоме
майно загальною площею 151,4 кв. м.,
а також два автомобілі –2005 (LEXUS)
та 2012 (LAND ROVER) років
випуску.
Завантажити декларацію.

З 2010 року – приватний
нотаріус Київського
міського нотаріального
округу. У 2010-2014 роках
займалася викладацькою
діяльністю у
Міжрегіональній академії
управління персоналом. У
2013 році присвоєне вчене
звання професора в
Міжнародній кадровій
академії.

Основною метою
свого членства у
ВРЮ вважає
формування
висококваліфікованог
о, сумлінного з
високими
моральними та
етичними якостями
правосуддя, щоб
посади займали
дійсно достойні та
високопрофесійні
кандидати, а
порушники несли
відповідальність.
Завантажити
мотиваційний лист.

Загальна сума сукупного доходу у

У 1991-2002 роках – суддя

Деякі з пунктів, чому

Додаткова інформація про
кандидата

(http://www.abglaw.ua/ua/#article-211).
Крім того, у повідомленні про
продовження роботи ІІІ з’їзду
адвокатів України, розісланому
делегатам, «за сприяння Секретаря
Ради адвокатів України Павла
Гречківського» проживання
можливе у центральних готелях
століці з 50% знижкою» на час з‘їзду
адвокатів України.
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/
04/9/7064268). Усе це має ознаки
непрямого підкупу делегатів від
адвокатури.
Відсутній достатній стаж роботи у
галузі права з часу здобуття вищої
юридичної освіти.

Копію трудової книжки і диплому не

№

6.

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

Особливості трудової
діяльності

Цікаве у мотивації
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кандидата

Олексійович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
адвокатів
України.

1977 році
закінчив
Київський
державний
університет ім.
Тараса
Шевченка.

2014 році не вказана (зазначено лише
«пенсія»). У користуванні П.О.
Дзюбка квартира площею 76 кв. м. та
два автомобілі SKODA OCTAVIA
2004 та 2011 років випуску.
Завантажити декларацію.

Києво-Святошинського
районного суду. У 20022012 – суддя київського
апеляційного
господарського суду. З
2012 року – суддя у
відставці у зв’язку із
досягненням пенсійного
віку. Загальний стаж
роботи суддею понад 15
років.

подано.

Коваль
Катерина
Петрівна,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
адвокатів
України.

44 роки, освіта
вища, у 1994
закінчила
юридичний
інститут
Одеського
державного
університету
ім. І.І.
Мечникова. З
2006 –
здобувач
кафедри теорії

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 258 290 грн, у членів
сім’ї доходи відсутні.
У користуванні перебуває земельна
ділянка площею 1120 кв. м. та
житловий будинок площею 285,7 кв.
м.
У користуванні три автомобілі: 2007
(SKODA OKTAVIA1,9), 2011
(HYUNDAI SONATA) та 2011
(HYUNDAI SANTA FE) років
випуску.
На банківському рахунку К.П. Коваль

З 2005 – адвокат. З 2010 –
член Кваліфікаційнодисциплінарної комісії
адвокатури м. Києва, член
Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури
України. З 2012 – член
Національної асоціації
адвокатів України Ради
адвокатів України.

він вирішив висунути
кандидатуру до ВРЮ:
«Щоб новообрана
ВРЮ України була не
карним органом, а й
органом який би
захищав суддів від
неогрунтованих
претензій до суддів та
прокурорів».
«Питання про зняття
недоторканості з
суддів є грубою
помилкою тому, що
ми можемо
повернутися до 1991
року, коли судді не
могли виносити
вироки та рішення та
масово звільнялися з
посад» (мову
оригіналу збережено).
Завантажити
мотиваційний лист.
Готова докласти
максимум зусиль та
досвіду, набутого в
адвокатурі, впевнена,
що специфіка роботи
у ВРЮ потребує
особливих моральних
підвалин особистості,
широкого світогляду,
почуття підвищеної
відповідальності,
усвідомлення свого
суспільного

Середня оцінка у дипломі юриста
«добре».
За даними сайту ЦВК
(http://www.cvk.gov.ua) двічі
висувалася кандидатом у народні
депутати України у 2012 і 2014
роках.
Катерина Коваль є заступником
голови Союзу юристів України
Валерія Євдокимова, відомого
любов’ю до різних нагород,

№

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

держави і
права
Одеського
державного
університету
ім.
І.І.Мечникова.

146 857 грн.
Завантажити декларацію.

Особливості трудової
діяльності

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

призначення при
виконанні службових
обов’язків, а також
відчуття внутрішньої
психологічної
готовності до такої
роботи.
Завантажити
мотиваційний лист.

почесних посад і титулів
(http://lawyersunion.org.ua/ua/about/va
leriy_evdokimov). До складу ради цієї
організації входять такі одіозні
фігури як Ківалов, Бондик, Самсін,
Колесниченко, Темкіжев, Татьков,
Кармазін
(http://lawyersunion.org.ua/ua/about/ra
da_union).
Водночас Катерина Коваль є
заступником голови Ради адвокатів
України і голови Національної
асоціації адвокатів України, але
демонструє незалежність від голови
цих організацій Лідії Ізовітової,
виступає за легітимне проведення
з’їзду адвокатів
(http://blogs.lb.ua/andriy_mamaliga/29
8649_potribna_nelegitimna_vishcha_ra
da.html).

7.

Кравець
Ростислав
Юрійович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції

41 рік, освіта
вища, у 1995
році закінчив
Київський
університет ім.
Тараса
Шевченка за

Загальна сума сукупного доходу Р.Ю.
Кравця у 2014 році складає 44 933
грн., у членів сім’ї – доходи відсутні.
У користуванні знаходиться квартира
площею 45 кв. м., у користуванні
членів сім’ї – житловий будинок
площею 73,4 кв. м., квартира площею

З 2008 року – адвокат. У
2011-2013 роках заступник директора у
ТОВ «Кравець, Новак і
партнери». З 2013 року –
заступник директора у
ТОВ Адвокатська

Має багаторічний
успішний досвід
роботи у сфері
юриспруденції та
займає активну
громадську позицію в
правовому розвитку

Після силового розгону
Євромайдану 30 листопада 2013 р.
засудила такі дії влади і закликала
правників запропонувати юридичні
механізми зміни влади внаслідок
втрати довіри до неї
(http://pravo.ua/news.php?id=0039617)
.
У дипломі юриста переважають
оцінки «добре» і «задовільно».
Відсутній достатній стаж роботи у
галузі права з часу здобуття вищої
юридичної освіти (2002 рік).

№
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Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

Особливості трудової
діяльності

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

від з’їзду
адвокатів
України та за
квотою
Президента
України.

спеціальністю
«Геофізичні
методи
пошуків та
розвідки
родовищ
корисних
копалин»,
у 2002
закінчив
Національну
академію
внутрішніх
справ України.

135 кв. м., 1/2 квартири площею 54,1
кв. м., а також два машино-місця
площами 12,4 та 11,8 кв. м.
відповідно.
У користуванні Р.Ю. Кравця
перебуває автомобіль SUBARU
FORESTER 2014 року випуску.
Завантажити декларацію.

компанія «Кравець і
партнери». На даний час –
голова постійно діючого
Третейського суду при
Асоціації Захист
корпоративних прав
«АТТОРНЕЙ», директор
Київського центру
підвищення кваліфікації та
стажування адвокатів.

держави.
Завантажити
мотиваційний лист.

Представляв у Тимчасовій
спеціальній комісії з перевірки
суддів судів загальної юрисдикції
інтереси суддів Дніпровського
районного суду міста Києва. За
результатами розгляду комісія
схвалила висновки про наявність у
діях цих суддів ознак порушення
присяги
(http://www.vru.gov.ua/news/846).

47 років, освіта
вища, у 1996
закінчила
Київський
державний
університет ім.
Тараса
Шевченка,
юридичний
факультет.

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 4 538 635 грн.,
членів сім'ї – 2 127 989 грн.
В користуванні перебуває земельна
ділянка загальною площею 1200 кв.
м., у користуванні членів сім’ї
перебуває 4 земельні ділянки
площами 91026, 700, 1000 та 1200 кв.
м., а також житловий будинок
загальною площею 1090,7 кв. м.
Транспортні засоби у кандидата
відсутні, у користуванні членів сім’ї –
три автомобілі – 2006 (MERCEDES –
BENZ S 450), 2014 (MERCEDES –
BENZ G 63) та 2014 (MERCEDES –
BENZ GL 350) років випуску, а також
катер Super Air Nautique 2014 року
випуску.
На банківському рахунку А.В.

Лабунська
Анжеліка
Вікторівна,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотами
з’їзду адвокатів
України,
всеукраїнської
конференції
працівників
прокуратури і
Президента
України.

Висловлює сумніви у легітимності
з‘їзду адвокатів, який призначено
для обрання членів Вищої ради
юстиції
(http://www.ukrinform.ua/ukr/news/20
39626).
У 1996-2002 роках
працювала начальником
юридичного відділу АТ
«Фінанси та кредит». У
2002 – 2006 – директор
ТОВ «Юридична компанія
«Фінанси та кредит Лекс».
Протягом 2006-2014 років
– народний депутат
України V, VІ та VІІ
скликань, член комітету
Верховної Ради з питань
верховенства права та
правосуддя. У 2014 брала
участь у виборах до
Верховної Ради як
безпартійна за
мажоритарним виборчим
округом №63.

Обрання членом
Вищої ради юстиції
буде закономірним
продовженням
професійної
діяльності, оскільки
більшу частину свого
життя послідовно
займалася питаннями
вдосконалення
судової системи
України. Маючи
вплив зсередини
(будучи членом
ВРЮ), буде значно
легше реформувати
систему.
Завантажити
мотиваційний лист.

У дипломі юриста переважають
оцінки «добре».
За даними
http://bleaks.info/index.php/dose/labun
ska/item/ 411-як-лабунська-сталаправою-рукою-жеваго
«забезпечувала» рішення судів для
Костянтина Жеваго та його бізнесімперії.
У минулому народний депутат трьох
скликань. Політичну кар’єру
пов’язують з Костянтином Жеваго,
оскільки тривалий час до обрання в
парламент Анжеліка Лабунська
працювала в його компаніях на
керівних посадах.

№

9.

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Лесько Алла
Олексіївна,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
адвокатів
України.

Вік, освіта,
науковий
ступінь

49 років, освіта
вища. У 1989
році закінчила
Харківський
юридичний
інститут ім. Ф.
Дзержинського
.

Майновий стан

Лабунської 49 761 992 грн., цінні
папери номінальною вартістю 15
042 075 грн., а також 12 500 грн
внесено до статутних капіталів
підприємств, товариств чи організацій
(69 390 грн. за кордоном).
На банківських рахунках членів сім’ї
– 18 322 588 грн, цінні папери
номінальною вартістю 16 916 980 грн,
а також 17 501 грн внесено до
статутних капіталів підприємств,
товариств чи організацій (69 390 грн.
за кордоном).
Завантажити декларацію.
Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 269 040 грн. ., у
членів сім'ї – дохід відсутній.
У користуванні Лесько А.О. перебуває
три квартири площами 78,6 кв. м., 63,6
кв. м. та 98.4 кв. м.
У користуванні членів сім’ї – 1/3
частина квартири площею 63,6 кв. м.
Має у користуванні автомобіль
VOLKSWAGEN TIGUAN 2011 року
випуску.
Завантажити декларацію.

Особливості трудової
діяльності

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

Протягом 1994-2000 років:
суддя Мукачівського
районного суду. У 2000 –
2002 роках – суддя
Закарпатського обласного
суду, у 2002-2011 – суддя
Апеляційного суду м.
Києва, з 2011 року працює
суддею Вищого
спеціалізованого суду
України з розгляду
цивільних та кримінальних
справ. Загальний стаж на
посаді судді понад 15
років.

Посилається на
тривалий досвід
роботи в судах різних
інстанцій та
усвідомлення
відповідальності за
формування
незалежного
високопрофесійного
суддівського корпусу
Завантажити
мотиваційний лист.

Диплом юриста з відзнакою.
Алла Лесько вже змагалася за
членство у ВРЮ — на
позачерговому ХІІ з’їзді суддів.
Проте їй не вистачило підтримки
колег
(http://zib.com.ua/ru/print/115649kakim_obrazom_kandidati_v_chleni_v
syu_stremyatsya_dobitsya_z.html).
6 квітня 2015 року біля 21.00 суддю
Аллу Лесько бачили в Адміністрації
Президента України, тож не
виключено, що її кандидатуру
погоджено в Адміністрації
Президента.
Характер кар’єри Алли Лесько (суди
і дати переходу) також можуть
вказувати на ймовірну протекцію
Віктора Медведчука – Андрія
Портнова.
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10.

Луцюк Павло
Сергійович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
адвокатів
України.

58 років, освіта
вища, у 1981
році закінчив
Харківський
юридичний
інститут ім.
Ф.Дзержинсько
го, кандидат
юридичних
наук (з 2009
року).

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 357 040 грн., членів
сім'ї – 30 450 грн.
Користується квартирою загальною
площею 71.9 кв. м., іншого
нерухомого майна не має. Нерухоме
майно у членів сім'ї також відсутнє.
Має у користуванні чотири автомобілі
1976 (ВАЗ-2101), 1980 (ВАЗ-2103),
2009 (MERCEDES BENZ E220) і 2013
(MERCEDES BENZ E220) років
випуску. Члени сім'ї користуються
автомобілем KIA CERATO 2009 року
випуску. На банківському рахунку
С.П. Луцюка та рахунках членів його
сім'ї знаходиться 51 374 грн.
Завантажити декларацію.

С.П. Луцюк – адвокат з
тридцятирічним стажем.
Наразі є віце-президентом
Спілки адвокатів України,
Головою Ради адвокатів
Рівненської області. У
2003-2012 роках працював
Головою Рівненської
обласної кваліфікаційнодисциплінарної комісії
адвокатури.

Прагне використати
свій багаторічний
практичний досвід
адвокатської
діяльності, відновити
довіру громадян до
судової системи.
Вважає себе
неконфліктною,
однак принциповою
людиною, яка не
триматиметься за
свою посаду.
Завантажити
мотиваційний лист.

У дипломі юриста переважають
оцінки «задовільно» і «добре».

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 272 360 грн., у членів
сім'ї – дохід відсутній. Користується
квартирою загальною площею 224 кв.
м., у користуванні членів сім’ї
перебувають земельна ділянка
площею 865 кв. м., житловий будинок
загальною площею 530 кв. м. та гараж
загальною площею 13,3 кв .м.
У користуванні має автомобіль –
MERCEDES GL 2010 року випуску, у
користуванні членів сім’ї два
автомобілі: 2012 (MERCEDES ML

У 1999 працював суддею
арбітражного суду м.
Києва, з 1999 по 2007
обіймав посади 1-го
заступника голови
арбітражного суду м.
Києва та 1-го заступника
голови Київського
апеляційного
господарського суду. У
2007-2008 роках– 1-й
заступник Голови
Державної податкової

11.

Острович
Сергій
Ернестович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
адвокатів
України.

57 років, освіта
вища, у 1980
році закінчив
Київський
державний
університет ім.
Тараса
Шевченка,
кандидат
юридичних
наук.

Вважає, що Вища
рада юстиції вирішує
долю українського
суспільства в цілому,
саме тому буде
виважено та сумлінно
ставитися до усіх
питань.
Завантажити
мотиваційний лист.

У поданих документах до Вищої
ради юстиції помітна велика
кількість граматичних помилок.
П.Луцюк є віце-президентом і
членом правління Спілки адвокатів
України, яку очолює Л. Ізовітова
(http://cay.org.ua/правління).
Спілку адвокатів України
пов‘язують з кумом Володимира
Путіна – Віктором Медведчуком,
який був першим її президентом і
тривалий час очолював. За деякими
джерелами, П.Луцюк заручився
підтримкою В. Медвелчука, але П.
Луцюк заперечує зустрічі з
В.Медведчуком упродовж останніх
15 років
(http://www.ukrinform.ua/ukr/news/20
39626)
У дипломі юриста переважають
оцінки «добре» і «відмінно».
Зважаючи на трудову біографію
судді, виникають сумніви
відповідності майнового стану
Сергія Островича доходам сім‘ї.

№
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13.

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

Особливості трудової
діяльності

550) та 2008 (LEXUS 470) років
випуску.
На банківському рахунку С.Е.
Островича 202 745 грн, на рахунках
членів його сім'ї знаходиться 900 000
грн.
Завантажити декларацію.

адміністрації України.
2008-2010 – суддя
Київського апеляційного
господарського суду, з
2010 – суддя Вищого
адміністративного суду
України. Загальний стаж
на посаді судді понад 15
років.
2000-2004 – суддя
Білокуракинського
районного суду Луганської
області. Протягом 20042011 років – суддя
Біловодського районного
суду Луганської області (з
2005 – голова вказаного
суду). З 2011 року і
дотепер – суддя
Стахановського міського
суду Луганської області (з
листопада 2011 року –
голова суду). Загальний
стаж роботи суддею понад
15 років.
У 1988-1994 роках– член
Київської міської колегії
адвокатів. Протягом 20042005 років працював
старшим помічником
Генерального прокурора
України. З 2003 року учасник Адвокатського
об’єднання «Українська
правнича компанія», з
2013 – керуючий партнер у
вказаному об’єднанні.

Пруський
Іван Іванович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
адвокатів
України та
всеукраїнської
конференції
працівників
прокуратури.

49 років, освіта
вища, у 1984
році закінчив
Ворошиловгра
дський
політехнікум
сільського
господарства, у
1992 році
закінчив
Українську
юридичну
академію.

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 185 456 грн., членів
сім'ї – 26 141 грн.
Користується квартирою загальною
площею 60,8 кв. м., іншого
нерухомого майна не має.
Нерухоме майно у членів сім'ї –
гараж загальною площею 32.5 кв. м..
Має у користуванні два автомобілі
2002 (ВАЗ-21213) та 2010
(VOLKSWAGEN JETTA) років
випуску.
Завантажити декларацію.

Фомін Ігор
Юрійович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
адвокатів
України.

55 років, освіта
вища. У 1985
році закінчив
Київський
державний
університет ім.
Тараса
Шевченка.

Дохід за 2014 рік лише від дивідендів
та процентів – 4 511 302 грн. У членів
сім’ї – дохід відсутній.
У користуванні членів сім’ї нерухоме
майно – земельна ділянка площею
0,94 га, квартира площею 74,8 кв. м., а
також садовий (дачний) будинок
площею 340 кв. м.
У користуванні автомобіль LEXUS
GX 460 2014 року випуску.
У користуванні членів сім’ї - два
автомобілі: 2009 (LEXUS GX 470) та

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

Мотиваційний лист
відображається як
чистий аркуш
Завантажити
мотиваційний лист

Копія диплома не відображається.

Є адвокатом з майже
30-річним стажем,
має унікальний досвід
захисту та
представництва у
публічних справах в
т.ч. в Чеському,
Англійському та
Європейському суді з
прав людини. Це і
визначило його
бажання взяти участь

У дипломі юриста переважають
оцінки «задовільно» і «добре».

Сумнів виникає переведення Івана
Пруського у 2011 році з одного суду
до іншого з подальшим
призначенням Вищою радою суддів
головою суду. Зазвичай такі
переведення і призначення на
практиці робилися за вказівкою або
погодженням з Адміністрацією
Президента Януковича.

Ігора Фоміна можна пов’язати з
головою парламентської фракції
«Блок Петра Порошенка» Юрієм
Луценком, якому Фомін надавав
юридичну допомогу. Зокрема, на
сайті ініціативи Юрія Луценка
«Третя республіка
(http://www.3republic.org.ua/ua/ideas/
11255) викладені тези Ігора Фоміна

№
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орган, що
обиратиме
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науковий
ступінь

Майновий стан

Особливості трудової
діяльності

2014 (MERCEDES- BENZ VIANO)
років випуску.
Завантажити декларацію.

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

у конкурсі.
Завантажити
мотиваційний лист.

щодо засад реформування судової
системи.

КАНДИДАТИ НА ПРИЗНАЧЕННЯ З’ЇЗДОМ ПРЕДСТАВНИКІВ
ЮРИДИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ
http://www.vru.gov.ua/add_text/67
1.

Андрійцьо
Василь
Дмитрович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
представників
юридичних
вищих
навчальних
закладів та
наукових
установ.

Освіта вища. У
1985 році
закінчив
Хустське
медичне
училище. У
1987-1992 –
слухач Вищої
школи МБ
Росії
(юридичний
факультет).
Кандидат
юридичних
наук (з 2005),
доктор
юридичних
наук (з 2015).

Загальна сума сукупного доходу
Андрійцьо В.Д. у 2014 році складає
269 290 грн., членів сім’ї – 91 436 грн.
у користуванні перебуває житловий
будинок загальною площею 87,2 кв.
м., у користуванні членів сім’ї –
земельна ділянка площею 014,2 га,
житловий будинок площею 336 кв. м.
та квартира площею 94,8 кв. м.
У користуванні членів сім’ї
знаходиться автомобіль TOYOTA
HIGHLANDER 2011 року випуску.
Завантажити декларацію.

Протягом 1992-1996 років
- оперуповноважений
працівник, старший
оперуповноважений,
слідчий, старший слідчий
слідчого відділу УСБУ в
Закарпатській області.
Військове звання –
підполковник юстиції. У
1996-2000 роках – суддя
Ужгородського міського
суду. 2000-2004 – голова
Ужгородського міського
суду. У 2004 році
переведений суддею
Ужгородського
міськрайонного суду,
протягом 2005-2007 –
заступник голови
вказаного суду. З 2007
року – суддя та голова
Закарпатського окружного
адміністративного суду. За
сумісництвом – доцент
кафедри цивільноправових дисциплін
Закарпатського

Має принципову
позицію щодо
критеріїв добору
кваліфікованих та
неупереджених
судових кадрів, які
повинні відновити
довіру суспільства до
судової системи.
Завантажити
мотиваційний лист.

У дипломі юриста переважає оцінка
«добре».
Можуть виникнути сумніви щодо
відповідності майнового стану
задекларованим доходам сім‘ї.
Деякі журналісти пов‘язують кар’єру
Василя Андрійця з Віктором
Медведчуком
(http://gazeta.dt.ua/POLITICS/mukach
eve_bitva_adminresursiv.html).
Характер кар’єри теж може
вказувати на можливий зв’язок з
Віктором Медведчуком – Андрієм
Портновим.

№

2.

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Бойко
Андрій
Михайлович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
представників
юридичних
вищих
навчальних
закладів та
наукових
установ.

Вік, освіта,
науковий
ступінь

51 рік, освіта
вища. У 1989
році закінчив
юридичний
факультет
Львівського
державного
університету
ім. Івана
Франка.

Майновий стан

Загальна сума сукупного доходу
Бойка А.М. у 2014 році склала 162
292 грн., членів сім’ї – 52 696 грн.
У користуванні Бойка А.М.
знаходиться земельна ділянка площею
473 кв. м. та квартира площею 44,1 кв.
м.
У користуванні членів сім’ї перебуває
житловий будинок площею 268,4 кв.
м. та квартира площею 68,8 кв. м.
У користуванні членів сім’ї перебуває
автомобіль LEXUS CT 200Н 2011
року випуску.
Завантажити декларацію.

Особливості трудової
діяльності

національного
університету. Загальний
стаж роботи суддею понад
15 років.
З 1991 року працює на
різних посадах на
юридичному факультеті
Львівського державного
університету ім. Івана
Франка. У 2002 – в.о.
декана юридичного
факультету , а з 2003 р. декан юридичного
факультету Львівського
національного
університету ім. Івана
Франка.

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

Професійна та
соціальна зрілість,
незаплямована
репутація, чесне і
сумлінне ставлення
до своїх обов’язків –
те, що може істотно
вплинути на характер
діяльності ВРЮ.
Завантажити
мотиваційний лист.

У дипломі юриста переважають
оцінки «добре» і «відмінно».
У 2005 і 2014 роках з’їзд
представників юридичних вищих
навчальних закладів і наукових
установ обирав Андрія Бойка членом
Вищої ради юстиції, однак він так і
не приступив до виконання своїх
обов’язків як члена Вищої ради
юстиції. В обох випадках з’їзд був
визнаний неповноважним, через
невизначеність законом суб’єкта
скликання з‘їзду.
У 2007 році Андрій Бойко судився із
Медведчуком і навіть виграв справу,
хоч на суд чинився тиск з боку
Портнова, який ймовірно діяв в
інтересах Медведчука
(http://www.pravda.com.ua/articles/200
7/10/10/3300026/).
Під час виборів на посаду ректора
Львівського національного
університету ім.. Івана Франка його
кандидатура обговорювалася поряд з
іншими на форумі в інтернеті
(http://erektor.info/?p=275). Відгуки
переважно позитивні.

3.

Васильченко
Оксана
Петрівна,

Освіта вища. У
1994 році
закінчила

Загальна сума сукупного доходу
Васильченко О.П. у 2014 році в
Україні склала 198 802 грн., членів

У 1994-1998 роках
працювала асистентом
кафедри прав людини

Завантажити
мотиваційний лист.

Диплом юриста з відзнакою.
Відгуки на студентському форумі

№
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діяльності

претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
представників
юридичних
вищих
навчальних
закладів та
наукових
установ.

юридичний
факультет
Київського
університету
ім. Тараса
Шевченка.
Кандидат
юридичних
наук (з 2008).

сім’ї – 168 338 грн.
У користуванні Васильченко О.П.
перебувають дві квартири площами 29
та 73 кв. м., в користуванні членів
сім’ї – земельна ділянка площею 1500
кв. м. та квартира площею 58,1 кв. м.
Має у користуванні два автомобілі –
2008 (MITSUBISHI PAJERO) та 2000
(MERCEDES BENZ) років випуску.
У користуванні членів сім’ї –
автомобіль MAZDA-3 2007 року
випуску.
Завантажити декларацію.

Волков
Олександр
Федорович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
представників
юридичних
вищих
навчальних

57 років, освіта
вища. У 1983
році закінчив
юридичний
факультет
Київського
державного
університету
ім. Тараса
Шевченка.

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 321 056 грн., членів
сім'ї – 48 350 грн.
У користуванні Волкова О.Ф.
перебуває земельна ділянка площею
100кв.м. та 1/2 квартири площею 78,8
кв. м. у користуванні членів сім’ї - 1/2
квартири площею 78,8 кв. м. та
квартира загальною площею 88,7 кв.
м.
У користуванні членів сім’ї
автомобіль HYUNDAI ACCENT 2003

юридичний факультет
Київського університету
ім. Тараса Шевченка. У
1998-2009 роках –
асистент кафедри
конституційного та
адміністративного права
юридичного факультету
Київського університету
ім. Тараса Шевченка. У
2009-2010 роках – доцент
кафедри конституційного
та адміністративного права
юридичного факультету
Київського університету
ім. Тараса Шевченка. З
2010 – доцент кафедри
конституційного права
юридичного факультету
Київського національного
університету ім. Тараса
Шевченка. У 2011 році –
присвоєне вчене звання
доцента кафедри
конституційного права.
У 1983-1987 роках –
народний суддя
Бородянського районного
народного суду Київської
області. Протягом 19921993 років - заступник
начальника, начальник
управління
організаційного
забезпечення діяльності
судів і судово – правової
реформи Міністерства

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

переважно позитивні
(http://knush.univerlife.com/
васильченко-оксанапетровна/p45083).

На підставі
практичного досвіду
та теоретичної
підготовки знає
міжнародні та
європейські
стандарти
незалежності суддів
та суду і сприяє їх
реалізації в Україні
своєю діяльністю.
Завантажити

У дипломі юриста переважають
оцінки «добре» і «відмінно».
Виграв справу проти України у
Європейському суді з прав людини у
зв’язку із процедурними та
інституційними порушеннями під
час його звільнення з посади судді.
Європейський суд зобов‘язав
поновити на Олександра Волкова на
посаді судді Верховного суду
України.

№

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

закладів та
наукових
установ.

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

Особливості трудової
діяльності

Цікаве у мотивації

року випуску.
На банківських рахунках Волкова
О.Ф. – 43 226 та 24 360 грн., на
рахунках членів сім’ї – 168 846 та 79
887 грн.
Завантажити декларацію.

юстиції України. У 19931994 працював старшим
консультантом
Секретаріату Верховної
Ради України. У 1994 –
2011 роках - суддя
Верховного Суду України,
голова військової колегії,
У 2014-2015 – керівник
Головного управління з
питань судоустрою та
правової політики
Адміністрації
Президента України. З
2015 року – суддя
Верховного Суду України.
Загальний стаж роботи
суддею понад 15 років.

мотиваційний лист.

Додаткова інформація про
кандидата

Водночас не було спростовано
факту, що Волков, будучи суддею
Верховного Суду України,
неодноразово переглядав рішення,
ухвалені суддею Б., який є братом
його дружини. Так само суддя Б.
розглядав справу, де стороною був
Волков.
Також помітним є зв’язок Волкова
із народним депутатом Сергієм
Пашинським, а також з
Адміністрацією Президента
Порошенка. Зв‘язок з першим
простежується призначенням
Волкова на посаду керівника
Головного управління з питань
судоустрою та правової політики
Адміністрації
Президента України, коли
Пашинський виконував
повноваження глави Адміністрації
Президента України.
Також Пашинський вніс
розроблений ймовірно за участю
Волкова (у складі авторського
колективу є його колишні підлеглі)
законопроект про відновлення
військових судів
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/we
bproc4_1?pf3511=54668).
Зв‘язок з Адміністрацією
Президента Порошенка можна
побачити у включенні Волкова до
складу Ради з питань судової
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5.

Мірошниченк
о Анатолій
Миколайович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
представників
юридичних
вищих
навчальних
закладів та
наукових
установ.

Освіта вища. У
1999 закінчив
юридичний
факультет
Київського
національного
університету
ім. Тараса
Шевченка.
Кандидат
юридичних
наук (з 2004
року), доктор
юридичних
наук (з 2010
року).

Освіта вища. У
2000 році
закінчив
Національну
юридичну
академію
України ім.
Ярослава
Мудрого.
Кандидат
юридичних
наук з 2005
року. Доктор
юридичних
наук з 2011.

У 1999-2005 роках асистент кафедри
трудового, земельного та
екологічного права
Київського національного
університету ім. Тараса
Шевченка.
Протягом 2005-2011 доцент вказаної кафедри.
Протягом 2011-2012 років
- завідувач кафедри, у
2012 – переведений на
посаду професора
кафедри. З 2012 року –
завідувач кафедри
трудового, земельного та
екологічного права
Київського національного
університету ім. Тараса
Шевченка.
З 2003 року асистент, з
2009 - доцент, а з березня
2015 і дотепер – професор
кафедри організації
судових та
правоохоронних органів
Національного
юридичного університету
ім. Ярослава
Мудрого. Член науковоконсультативної ради
Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду
цивільних і кримінальних
справ з 2011, з 2009 надано
право на зайняття

Буде нетерпимим до
некомпетентності та
свідомого порушення
суддями вимог
закону, поважаючи
при цьому принцип
незалежності суддів.
Вважає, що
незважаючи на всі
недоліки, чинне
законодавство завжди
дозволяє судді
прийняти
справедливе рішення
Завантажити
мотиваційний лист.

Назаров
Іван
Володимиров
ич, претендує
на призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
представників
юридичних
вищих
навчальних
закладів та
наукових
установ.

Загальна сума сукупного доходу
Мірошниченка А.М. у 2014 році
складає 237 432 грн., члени сім’ї не
надали відомостей.
У користуванні кандидата перебуває
квартира загальною площею 128 кв.
м., у користуванні членів сім’ї –
земельні ділянки площами 1500 та
700, 2411, 2500 та 923 кв. м., а також
житловий будинок площею 57,8 кв. м.,
квартира площею 128 кв. м. та гараж
площею 18 кв. м.
У користуванні членів сім’ї
перебувають три автомобілі: 2002
(MITSUBISHI SPACE STAR), 2007
(SUZUKI GRAND VITARA) та 2011
(FORD FUSION) років випуску.
Також задекларовано цінні папери
номінальною вартістю 1007 грн.
Завантажити декларацію.
Загальна сума сукупного доходу
Назарова І.І. у 2014 році складає 319
565 грн.
У користуванні перебуває квартира
площею 65, 8 кв. м. та автомобіль
FORD KUGA 2013 року випуску. На
банківському рахунку Назарова І.В.
269 грн.
Завантажити декларацію.

6.

Своє призначення в
якості члена ВРЮ
вбачає у сприянні
оптимізації даного
органу,
запровадженні
європейських
стандартів його
функціонування,
поверненні довіри як
з боку суспільства,
так і суддівських
кадрів.
Завантажити
мотиваційний лист.

Додаткова інформація про
кандидата

реформи і Конституційної комісії.
Диплом юриста з відзнакою.
Відгуки на студентському форумі
переважно позитивні.
(http://knush.univerlife.com/
мирошниченко-анатолийниколаевич/p12296).

Диплом юриста з відзнакою.
Недостатній для членства у Вищій
раді юстиції стаж роботи у галузі
права після здобуття вищої
юридичної освіти.

№

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

7.

Остапець
Сергій
Леонідович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
представників
юридичних
вищих
навчальних
закладів та
наукових
установ.

60 років, освіта
вища. У 1980
році закінчив
Харківський
юридичний
інститут ім.
Ф.Е.
Дзержинського
. Кандидат
юридичних
наук (з 1987),
доцент (з
1996).

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році в Україні склала 369 646
грн.
У користуванні перебувають
житловий будинок площею 60,6 кв.м.,
дві квартири площами 100,6 кв. м. та
69,51 кв. м., гараж площею 28 кв. м. та
три земельні ділянки площами 1200,
1801 та 3576 кв. м.
У користуванні членів сім’ї –
земельна ділянка площею 823 кв. м. та
квартира площею 69,51 кв. м.
С.Л. Остапець користується
автомобілем TOYOTA CAMRY 2008
року випуску.
Завантажити декларацію.

Особливості трудової
діяльності

адвокатською діяльністю.
У 1997-1998 був першим
проректором з навчальної
роботи
Дніпропетровського
юридичного інституту
МВС України.
З 1998 року - головний
консультант заступника
завідувача Секретаріату
Комітету ВР з питань
правосуддя. З 2007 року і
дотепер працює
завідувачем Секретаріату
Комітету з питань
верховенства права та
правосуддя Верховної
Ради України. З 2012 –
член Науковоконсультативної ради
Вищого спеціалізованого
суду з розгляду
кримінальних та цивільних
справ. З 2013 року - член
Науково-консультативної
ради Верховного Суду
України.

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

Значний досвід
науково-педагогічної
та законодавчої
діяльності, знання і
розуміння
європейських і
світових стандартів
правосуддя
сприятимуть
створенню чесного,
справедливого й
доступного для
кожного громадянина
суду.
Завантажити
мотиваційний лист.

Диплом юриста з відзнакою.
За даними «Дзеркала тижня», Сергій
Остапець є людиною, наближеною
до Сергія Ківалова
(http://gazeta.dt.ua/LAW/borotba_za_k
ontrol_nad_femidoyu.html).

№

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

Особливості трудової
діяльності

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

8.

Труш Ігор
Валентинович
, претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
представників
юридичних
вищих
навчальних
закладів та
наукових
установ.

51 рік, освіта
вища. У 1995
році закінчив
Київський
національний
економічний
університет ім.
Вадима
Гетьмана,
кваліфікація –
економіст.
2005 –
захистив
кандидатську
дисертацію. У
2012 році
закінчив
Київський
університет
права,
спеціальність правознавство
2013 –
захистив
докторську
дисертацію.
53 роки, освіта
вища, у 1983 р.
закінчив
юридичний
факультет
Одеського
державного
університету
ім. І. І.
Мечникова, з
1985 –

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році в Україні склала 86 391 грн.
У користуванні перебувають п’ять
земельних ділянок площами 0,2110 га,
0,0716 га, 0,600 га, 0,100 та 0,05 га,
також квартира площею 52 кв. м. та
інше нерухоме майно площею 709 кв.
м.
У користуванні Труша І.В. автомобіль
MITSUBISHI LANCER 2007 року
випуску.
Завантажити декларацію.

Адвокат з 2013 року,
більше 15 років досвіду
роботи з підготовки
законопроектів з питань
правового регулювання
економічних відносин. З
2001 року - експерт з
проблем розвитку малого
та середнього бізнесу в
Україні. У 2007-2009
роках – доцент кафедри
правознавства Київського
славістичного
університету. Протягом
2008 -2012 років –
старший науковий
співробітник відділу
економіко-правових
проблем містоведення
Інституту економікоправових досліджень НАН
України.

Протягом життя
неодноразово
стикався із
суддівським
свавіллям, неповагою
до громадян України,
низькою якістю
фахової підготовки
деяких представників
суддівського корпусу.
Вважає, що його
професійний та
життєвий досвід
дасть змогу
підвищити якість
формування
незалежного
високопрофесійного
суддівського корпусу.
Завантажити
мотиваційний лист.

Кандидат юридичних наук з 2006
року, доктор юридичних наук – з
2013 р.

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році в Україні склала 221 514
грн, за кордоном 1200 євро (у
перерахунку в національну валюту 12
000 грн.), дохід у членів сім’ї –
відсутній.
У користуванні перебуває земельна
ділянка площею 700 кв. м., а також дві
квартири площами 116 кв. м. та 58 кв.
м. і садовий (дачний) будинок
площею 120 кв. м.

З 1997 року - доцент
кафедри кримінології та
кримінально-виконавчого
права, завідувач кафедри
кримінального права,
директор інституту
підготовки професійних
суддів, проректор
Національного
Університету «Одеська
юридична академія». На

Індекс цитування
станом на лютий 2015
– 143.
Завантажити
мотиваційний лист.

Диплом юриста з відзнакою.

9.

Туляков
Вячеслав
Олексійович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
представників
юридичних
вищих

Диплом юриста (2012 рік) з
відзнакою.
Стаж роботи у галузі права, який
підтверджено документально, є
недостатнім для членства у Вищій
раді юстиції.

У 2007 році претендував на пост
судді Європейського суду з прав
людини від України.
http://www.pravda.com.ua/rus/news/20
07/04/26/4417311/
Працює на керівних посадах в
Національному університеті
«Одеська юридична академія»,

№

10.

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

Особливості трудової
діяльності

навчальних
закладів та
наукових
установ.

кандидат
юридичних
наук. З 2001
доктор
юридичних
наук, з 2002 –
професор.
66 років, освіта
вища. У 1967
році – закінчив
Глухівський
технікум
гідромеліорації
та
електрифікації
сільського
господарства.
У 1975 році
закінчив
Харківський
юридичний
інститут.
Кандидат
юридичних
наук (з 1988
року).

Користується автомобілем TOYOTA
CAMRY 2008 року випуску.
Завантажити декларацію.

даний час працює
завідувачем кафедри
кримінального права цього
університету. Членкореспондент
Національної академії
правових наук України.
У 1976-1982 рр. – суддя,
голова Кролевецького
районного народного суду
Сумської області, 19831993 рр. - суддя, голова
Броварського районного
народного суду Київської
області, 1994-2001 рр. заступник Міністра
юстиції України, 20022005 рр. - суддя Вищого
господарського суду
України, 2005-2006 рр. перший заступник Голови
Вищого господарського
суду України, 2006-2009
рр. - суддя Вищого
господарського суду
України, 2009-2010 рр. перший заступник Голови
Вищого господарського
суду України, з 2010 р.2014 - суддя Вищого
господарського суду
України. Загальний стаж
роботи суддею понад 15
років.

Хандурін
Микола
Іванович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
від з’їзду
представників
юридичних
вищих
навчальних
закладів та
наукових
установ.

Загальна сума сукупного доходу
Хандуріна М.І. у 2014 році складає
373 051 грн., членів сім’ї – 205 905
грн.
У користуванні Хандуріна М.І.
перебуває земельна ділянка загальною
площею 1800 кв. м. та квартира
загальною площею 101,9 кв. м., у
користуванні членів сім’ї перебувають
три земельні ділянки площами 2500,
2300, 1800 кв. м., житловий будинок
площею 174 кв. м. та три квартири
загальною площею 101,9, 75,5 та 29,05
кв. м.
Завантажити декларацію.

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

президентом якого є Сергій Ківалов.

Буде прагнути
добросовісною
працею принести
користь людині,
громадянину і
українському народу
у становленні
незалежної,
неупередженої і
справедливої судової
влади
Завантажити
мотиваційний лист.

Має диплом юриста з відзнакою.
У 2005 році сайт
http://obozrevatel.com/news/2005/7/28/
29843.htm назвав Миколу Хандуріна
причетним до «викрадення» справи
про скасування результатів
приватизації Нікопольського заводу
феросплавів з апеляційного суду. У
2007 році подібна інформація, а
також відомості про втручання
в.о.голови Вищого господарського
суду Миколи Хандуріна в діяльність
судів оприлюднив і сайт
http://www.ordua.com/2007/12/05/volodimir-bojkosamka-bogomola-ta-vsi-vsi-vsi-povistiopovidannya-fejletoni-5.
У 2014 році як само висуванець
балотувався до Верховної Ради.

№

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Вік, освіта,
науковий
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Додаткова інформація про
кандидата

КАНДИДАТИ НА ПРИЗНАЧЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ КОНФЕРЕНЦІЄЮ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ
http://www.vru.gov.ua/add_text/67
1.

2.

Буглак Юрій
Олександрови
ч, претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
всеукраїнської
конференції
працівників
прокуратури.

Караченцев
Ігор
Володимиров
ич, претендує
на призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотами
всеукраїнської

49 років, освіта
вища, у 1999
році закінчив
Київський
національний
університет ім.
Тараса.
Шевченка,
юридичний
факультет. У
2005 році
закінчив
інститут
політичних
наук
Національної
Академії наук
України,
факультет
державного
управління.
Освіта вища. У
1993 році
закінчив
Харківську
юридичну
академію.

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 1 383 550 грн.,
членів сім’ї – 30 000 грн.
Має в користуванні земельну ділянку
площею 1200 кв. м., дві квартири
площами 64,5 та 97,6 кв. м., а також
гараж площею 13,8 кв. м. у
користуванні членів сім’ї – квартира
площею 87,1 кв. м.
У користуванні Ю.О. Буглака чотири
автомобілі: 2007 (RANGE ROVER
3,6), 2008 (KIA SORENTO), 2009 та
2013 років випуску (два автомобілі
LAND ROVER), а також моторолер
DEFIANT 2005 року випуску.
Сума коштів на банківських рахунках
– 4 795 800 грн., цінні папери
номінальною вартістю 5000, сума
внесків до статутного капіталу
товариств, підприємств, організацій
складає 151 844 грн.
Завантажити декларацію.
Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 217 225 грн.
Має у користуванні квартиру площею
102, 9 кв. м.
Завантажити декларацію.

З 1999 – адвокат.
Протягом 1996-2012 –
юрисконсульт, голова
юридичного управління та
заступник Генерального
директора ЗАТ
«Український промисловоінвестиційний концерн». З
2012 року і по цей час –
головний юридичний
радник ДП «Кондитерська
корпорація «Рошен».
Входить до складу
керівних органів
громадської організації
«Інститут теоретикоправових досліджень у
сфері юстиції та
інноваційних проектів».

Має відповідні
моральні якості, які
забезпечать
незалежне та
справедливе
виконання
покладених
обов’язків.
Завантажити
мотиваційний лист.

Протягом 1993-1996 років
– стажист помічника
прокурора та слідчий
прокуратури
Московського району м.
Харкова. У 1996-2000
працював прокурором
відділу нагляду за
додержанням законів

Працює на посаді
судді з 2003 року.
Вважає, що зможе
сумлінно, чесно і
неупереджено
здійснювати
повноваження члена
Вищої ради юстиції
Завантажити

В дипломі юриста переважають
оцінки «добре» і «відмінно».
Балотувався на виборах до
Верховної Ради 2014 року від партії
«Блок Петра Порошенка» (81-ий у
виборчому списку)
(http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/W
P407?PT001F01=910&pf7201=11096)
.
Тривалий час працює на
підприємствах, які належать
Порошенкові.

У дипломі юриста переважають
оцінки «добре».
Стаж роботи на посаді судді є
недостатнім для претендентів з
числа суддів у члени Вищої ради
юстиції.
«… у судді Караченцева І.В.

№

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

конференції
працівників
прокуратури і
Президента.

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

Особливості трудової
діяльності

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

органами дізнання, і
слідчими органів
внутрішніх справ,
старшим слідчим слідчого
відділу прокуратури
Харківської області. У
2000-2002 роках –
начальник юридичного
відділу АТ «Євротекс».
2002-2003 – консультант
Харківського районного
суду Харківської області. З
2003 року і дотепер –
суддя Харківського
районного суду
Харківської області. Стаж
роботи на посаді судді 11
років і 11 місяців.

мотиваційний лист.

з’явились два новенькі автомобіля
Тойота Камри – ах8181ах та Тойота
Раф4 – ах2882ес, які він записав на
свою мати пенсіонера, яка за все
своє життя не змогла би купити такі
автомобілі загальною вартістю 90
тисяч доларів, а також у судді
з’явилась квартира в новому
будинку в центрі міста Харкова
площею більше 100 метрів
квадратних в якій він зробив
євроремонт. Якщо подивитись на
реєстр судових рішень у судді
Караченцева І.В. сама велика
кількість скасований вироків та
рішень ніж у інших суддів».
(https://ord-ua.com/2015/04/01/zhahvot-taki-bazhayut-obirati-prokurorivta-suddiv/?lpage=1).
«Відгуки по номеру
АХ8181АХ Запарковался на
тротуаре, несмотря на наличие
рядом парковки и другого
свободного места. Мешает детям
идти в школу»
(http://autocarma.org/AX8181AX).
На засіданні Вищої кваліфікаційної
комісії суддів, що відбулося 16
червня 2011 року, за результатами
розгляду матеріалів було прийнято
рішення відкрити дисциплінарне
провадження щодо Караченцева І.В.
(http://www.vkksu.gov.ua/ua/news/611
5).

№

3.

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Комков
Володимир
Кирилович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
всеукраїнської
конференції
працівників
прокуратури.

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Освіта вища. У
1980 році
закінчив
юридичний
факультет
Київського
державного
університету
ім. Тараса
Шевченка.

Майновий стан

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 83 200 грн.
Має у користуванні земельну ділянку
загальною площею 0,072 га, квартиру
площею 48,9 кв. м., садовий (дачний)
будинок орієнтовною площею 250 кв.
м. та гараж площею 38,4 кв. м.
Також у користуванні Комкова В.К.
перебувають два автомобілі: 2004
(RENAULT KANGOO) та 2008
(HUYINDAI SANTA FE) років
випуску.
Розмір внесків до статутного капіталу
товариств, підприємств, організацій
складає 1 375 000 грн.
Завантажити декларацію.

Особливості трудової
діяльності

Протягом 1980-1985 років
працював в Прокуратурі м.
Києва (стажист, слідчий,
старший слідчий
прокуратури
Московського району). У
1985-1996 роках –
старший слідчий
прокуратури
Московського району.
Протягом 1996-1997 років
– прокурор Радянського
району м. Києва. В даний
час – співзасновник ТОВ
«Юридична фірма
«Фортіс», адвокат АО
«Фортіс».

Цікаве у мотивації

Переконаний, що
особливу увагу треба
приділити питанню
звільнення суддів,
причетних до
порушення прав
учасників мирних
зборів під час
Революції гідності.
Завантажити
мотиваційний лист.

Додаткова інформація про
кандидата

За іншою інформацією (зі слів
деяких суддів Харківського та
Дергачівського районів)
запам‘ятався тривалим
протистоянням з Михайлом
Бородіним, головою Апеляційного
суду Харк.обл., якого звинувачували
у наявності російського
громадянства. У 2006-2010 р.р.
останній намагався притягнути
Караченцева до дисциплінарної
відповідальності. Характеризують
колеги його як скандального суддю,
з яким не можна ні про що
домовитись. Наведена інформація
про велику кількість скасованих
рішень може також свідчити, що він
не виконував «замовлення»
апеляційного суду з ухвалення
«потрібних» рішень.
Вживає багато русизмів.
Не надано додатку до диплома.

№

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

Особливості трудової
діяльності

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

4.

Кочан
Володимир
Мартинович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
всеукраїнської
конференції
працівників
прокуратури.

Освіта вища. У
1993 році
закінчив
Харківську
юридичну
академію.

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 281 134 грн.
Має у користуванні земельну ділянку
площею 30 кв. м., квартиру площею
141,1 кв. м., паркомісце площею 17,6
кв. м. та автомобіль BMW X1 2013
року випуску.
На банківських рахунках Кочана В.М.
– 60 596 грн
Завантажити декларацію.

У 1993-1995 роках –
стажист Тисменицького
районного суду. Протягом
1995-2007 років – суддя
Івано-Франківського
міського суду. У 2007
працював суддею
Окружного
адміністративного суду
Івано-Франківської
області, у 2007-2011 роках
– суддею Окружного
адміністративного суду м.
Києва. З 2011 року і
дотепер працює суддею
Вищого адміністративного
суду України. Загальний
стаж роботи суддею понад
15 років.

Усвідомлює
термінову
необхідність
реформування
судової системи та
створення такої
судової системи, яка
б викликала довіру та
повагу
громадянського
суспільства.
Завантажити
мотиваційний лист.

У дипломі юриста оцінки «відмінно»
і «добре».
«Суддя Окружного
адміністративного суду м. Києва
Кочан В.М., який 12 березня 2009
року виніс незаконну ухвалу про
заборону проведення позачергових
виборів депутатів Тернопільської
обласної ради, виявився людиною,
пов’язаною адміністрацією КучмиМедведчука… Запопадливе
вислужування івано-франківського
судді перед адміністрацією КучмиМедведчука було оцінено і він
отримав підвищення і посаду в
Києві» - ВО «Свобода».
http://pravda.if.ua/news-6865.html
У квітні 2010 року суд під
головуванням Кочана усунув
Олександра Волкова з Вищої ради
юстиції і відновив у її складі
Валентину Палій
(http://pravo.ua/news.php?id=20981).
Експерти розглядають це як один із
кроків у встановленні політичного
контролю Януковичем-Портновим
над Вищою радою юстиції.

5.

Лабунська

47 років, освіта

Загальна сума сукупного доходу у

У 1996-2002 роках

Обрання членом

Стрімка кар’єра у 2011 році –
перехід з місцевого суду відразу до
Вищого адміністративного суду –
також може бути побічним
підтвердженням протегування судді
з боку Портнова-Медведчука.
У дипломі юриста переважають

№

6.

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

Особливості трудової
діяльності

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

Анжеліка
Вікторівна,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотами
з’їзду адвокатів
України,
всеукраїнської
конференції
працівників
прокуратури і
Президента
України.

вища, у 1996
закінчила
Київський
державний
університет ім.
Тараса
Шевченка,
юридичний
факультет..

працювала начальником
юридичного відділу АТ
«Фінанси та кредит». У
2002 – 2006 – директор
ТОВ «Юридична компанія
«Фінанси та кредит Лекс».
Протягом 2006-2014 років
– народний депутат
України V, VІ та VІІ
скликань, член комітету
ВР з питань верховенства
права та правосуддя. У
2014 брала участь у
виборах до ВР як
безпартійна за
мажоритарним виборчим
округом №63.

Вищої ради юстиції
буде закономірним
продовженням
професійної
діяльності, оскільки
більшу частину свого
життя послідовно
займалася питаннями
вдосконалення
судової системи
України. Маючи
вплив зсередини
(будучи членом
ВРЮ) буде значно
легше реформувати
систему.
Завантажити
мотиваційний лист.

оцінки «добре».

Малашенкова
Тетяна
Михайлівна,
претендує на
призначення

37 років, освіта
вища, у 2000
закінчила
Київський
національний

2014 році склала 4 538 635 грн.,
членів сім'ї – 2 127 989 грн.
В користуванні перебуває земельна
ділянка загальною площею 1200 кв.
м., у користуванні членів сім’ї
перебуває 4 земельні ділянки
площами 91026, 700, 1000 та 1200 кв.
м., а також житловий будинок
загальною площею 1090,7 кв. м.
Транспортні засоби у кандидата
відсутні, у користуванні членів сім’ї –
три автомобілі – 2006 (MERCEDES –
BENZ S 450), 2014 (MERCEDES –
BENZ G63) та 2014 (MERCEDES –
BENZ GL 350) років випуску, а також
катер Super Air Nautique 2014року
випуску.
На банківському рахунку А.В.
Лабунської 4 9761 992грн, цінні
папери номінальною вартістю 15
042 075 грн., а також 12 500 грн
внесено до статутних капіталів
підприємств, товариств чи організацій
(69 390 грн. за кордоном).
На банківських рахунках членів сім’ї
– 18 322 588 грн, цінні папери
номінальною вартістю 16 916 980 грн,
а також 17 501 грн внесено до
статутних капіталів підприємств,
товариств чи організацій (69 390 грн.
за кордоном).
Завантажити декларацію.
Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 495 216 грн., членів
сім'ї – 214 663 грн.
У користуванні має дві земельні
ділянки площами 1497 та 109 кв. м.,

Адвокат, Директор ТОВ
«Столичний адвокатський
альянс».

Рішення про
дисциплінарну
відповідальність
суддів повинні
приймати незалежні

Недостатній стаж з часу здобуття
вищої юридичної освіти.

За даними
http://bleaks.info/index.php/dose/labun
ska/item/ 411-як-лабунська-сталаправою-рукою-жеваго
«забезпечувала» рішення судів для
Костянтина Жеваго та його бізнесімперії.
У минулому народний депутат трьох
скликань. Політичну кар’єру
пов’язують з Костянтином Жеваго,
оскільки тривалий час до обрання в
парламент Анжеліка Лабунська
працювала в його компаніях на
керівних посадах.

Висувалася від партії «Блок Петра
Порошенка» на виборах 26 жовтня

№
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Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

членом Вищої
ради юстиції
за квотами
всеукраїнської
конференції
працівників
прокуратури і
Президента
України.

університет ім.
Тараса
Шевченка.

Мельник Олег
Олександрови
ч, претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
всеукраїнської
конференції
працівників
прокуратури.

Освіта вища. У
1991 році
закінчив
Київський
державний
університет,
юридичний
факультет.

1/5 квартири площею 61,1, а також
гараж площею 39,5 кв. м.
У членів сім’ї в користуванні
перебувають дві квартири загальною
площею 107 кв. м. та 51 кв. м, а також
¼ від 75 кв. м.
У користуванні Т.М. Малашенкової –
чотири автомобілі: 2008 (HYUNDAI
ELANTRA), 2008 (HONDA CIVIC),
1998 (BMW 740), 2007 (LEXUS RX
350) років випуску, у користуванні
членів сім’ї декларанта перебуває
автомобіль Acura MDX 2007 року
випуску.
Сума коштів на банківських рахунках
– 15 386 грн, а також розмір внесків
до статутних капіталів товариств,
підприємств, організацій – 6599 грн.
Завантажити декларацію.
Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 229 881 грн., членів
сім'ї – 40 860 грн.
Має в користуванні три земельні
ділянки площами 1000, 600 та 1200 кв.
м., житловий будинок площею 258 кв.
м., квартиру площею 35 кв. м.,
садовий (дачний) будинок площею 30
кв. м.
У користуванні членів сім’ї земельна
ділянка площею 1000 кв. м.
Наявні цінні папери номінальною
вартістю 320 грн, у членів сім’ї на
банківських рахунках – 2000 грн та
цінні папери номінальною вартістю
320 грн.
Завантажити декларацію.

Особливості трудової
діяльності

У 1995-2004 роках
працював суддею
Бориспільського
районного суду Київської
області. З 2004 року до
цього часу – суддя
Бориспільського
міськрайонного суду
Київської області.
Загальний стаж роботи
суддею понад 15 років.

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

органи з молодими,
незалежними та
гідними громадянами
нашої країни.
Завантажити
мотиваційний лист.

2014 року
(http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/W
P407?PT001F01=910&pf7201=11100)
.

Маючи великий
досвід роботи в
судових органах,
взмозі давати
об’єктивну оцінку
заявам та скаргам,
діям осіб, а також
сприяти
об’єктивному
оцінюванню
Завантажити
мотиваційний лист.

Копія диплома не відображається.

Хотіла стати суддею - під час
кваліфікаційного іспиту здобула 67,5
балів зі ста можливих
(http://www.vkksu.gov.ua/ua/dobirkandidativ-na-posadu-suddivpershe/reytingoviy-spisok-kandidativna-posadu-suddi-vpershe/reytingoviyspisok-kandidativ-na-posadu-suddivpershe-1/).

Вища кваліфікаційна комісія суддів
25 лютого 2015 року відкрила
дисциплінарну справу щодо судді
Олега Мельника
(http://www.vkksu.gov.ua/ua/news/ko
misiia-rozglianula-disciplinarnipitannia).
Раніше дисциплінарну справу щодо
цього судді відкривали і 18 серпня
2014 року
(http://www.vkksu.gov.ua/ua/news/vish
a-kvalifikatsiyna-komisiya-suddivukraini-vidkrila-distsiplinarni-spravistosovno-28-suddiv), однак це робила
Вища кваліфікаційна комісія суддів
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у неповноважному складі.

8.

Москалюк
Леонід
Полінарійови
ч, претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотами
всеукраїнської
конференції
працівників
прокуратури і
Президента
України.

Освіта вища. У
1987 році
закінчив
Калинівський
технологічний
технікум, у
1994 році
закінчив
Харківський
юридичний
інститут.

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 289 770 грн., членів
сім'ї – 91 048 грн.
Має користуванні квартиру
загальною площею 21 кв. м., у
користуванні членів сім’ї – земельна
ділянка площею 615 кв. м., квартира
площею 61 кв. м. та садовий (дачний)
будинок площею 194 кв. м.
У користуванні Л.П. Москалюка два
автомобілі MITSUBISHI LANCER
2008 та 2013 років випуску.
Завантажити декларацію.

Протягом 1998- 2010 років
- прокурор та старший
прокурор відділу нагляду
зв додержанням законів у
сфері економіки,
заступник начальника
відділу захисту інтересів
держави, заступник
начальника відділу
представництва в суді,
захисту інтересів громадян
та держави при виконанні
судових рішень, начальник
відділу представництва
при виконанні судових
рішень Генеральної
прокуратури України. У
2011-2015 роках працював
помічником голови Вищої
ради юстиції, провідним
спеціалістом відділу
забезпечення виконання
доручень членів Вищої

Маючи досвід роботи
в Генеральній
прокуратурі та
секретаріаті Вищої
ради юстиції, вважає,
що поєднання
здобутих
професійних навиків
на посаді члена
Вищої ради юстиції
дасть змогу
якнайкраще
реалізувати вміння
при вирішенні питань
щодо діяльності
суддів і прокурорів.
Завантажити
мотиваційний лист.

Суддівська перевірка, яку у 2013
році проводили в Бориспільському
міськрайонному суді, де працює
Олег Мельник, констатувала
наявність в суді таких явищ, як
«байдужість до результатів роботи
та відсутність трудової, виконавської
та організаційної дисципліни в
колективі суду»
(http://zib.com.ua/ua/print/45140rezultati_vivchennya_stanu_organizacii
_roboti_borispilskogo_.html).
У дипломі юриста переважають
оцінки «відмінно» і «добре».

№

9.

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Нежура Вадим
Анатолійович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
всеукраїнської
конференції
працівників
прокуратури.

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Освіта вища. У
1990 році
закінчив
Київський
державний
університет ім.
Тараса
Шевченка,
юридичний
факультет.

Майновий стан

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 233 122 грн., членів
сім'ї – 247 214 грн.
Має у користуванні квартиру площею
73 кв. м, у членів сім’ї в користуванні
дві земельні ділянки площами 1000 та
560 кв. м., недобудова, три квартири
площами 43, 154 та 67 кв. м., гараж
площею 20 кв. м.
У користуванні В.А. Нежури
автомобіль VOLKSWAGEN JETTA
2011 року випуску, у членів сім’ї MITSUBISHI OUTLANDER 2009 року
випуску.
На банківських рахунках членів сім’ї
– 167 600 грн.
Завантажити декларацію.

Особливості трудової
діяльності

ради юстиції, головним
спеціалістом відділу
забезпечення діяльності
членів Вищої ради
юстиції.
У 1991-1997 працював
юрисконсультом різних
компаній. Протягом 19972001 років – суддя
Московського суду м.
Києва. У 2001-2010 –
суддя Голосіївського
районного суду м. Києва. З
2010 року і дотепер –
суддя Апеляційного суду
м. Києва. Загальний стаж
роботи суддею понад 15
років.

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

Отримав пропозицію
(від кого – не
вказано) подати свою
кандидатуру і після
нетривалих роздумів
погодився, маючи
професійний інтерес
попрацювати в іншій
сфері, а також через
зміни, які
відбуваються в
суспільно
політичному житті
Завантажити
мотиваційний лист.

У дипломі юриста переважає оцінка
«добре».
Питання щодо відкриття
дисциплінарного провадження
стосовно судді Вадима Нежури 7
разів стояло в порядку денному
Вищої кваліфікаційної комісії суддів
(2012, 2014, 2015 роки). Востаннє 21
квітня 2015 року.
З нотаток журналіста:
«Я прийшов на засідання суду,
призначене на 16:00. Щоправда, я
прийшов не як журналіст, а як
представник позивача, до того ж без
фото- чи відеокамери або
диктофона. Колегія суддів у складі
Нежури (головуючий), Закропивного
та Кравець розглянули одну справу,
потім іншу... О 16:30 секретарка
сказала мені, що наступною буде
моя справа на 16:00, проте судді
пошушукалися та вирішили
спочатку слухати справу,
призначену на 16:15.
Я здивувався ще більше, коли після
розгляду справи на 16:15 судді
Закропивний та Кравець підвелися
та о 16:45 мовчки залишили залу. А
суддя Нежура сказав мені: "Бачите,
через відсутність кворуму засідання
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буде перенесено".На моє запитання,
чому не можна було мені про це
сказати о 16:00 – що Закропивний та
Кравець не захочуть слухати мою
справу та зникнуть, – суддя Нежура
відповів: "Ви же журналіст, Вам
корисно інші справи послухати"»
(http://blogs.pravda.com.ua/authors/svi
rko/4d5b901c90ea8).

10.

Пруський
Іван Іванович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
всеукраїнсько
ю
конференцією
працівників
прокуратури.
та з’їздом
адвокатів
України.

49 років, освіта
вища, у 1984
році закінчив
Ворошиловгра
дський
політехнікум
сільського
господарства, у
1992 році
закінчив
Українську
юридичну
академію.

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 185 456 грн., членів
сім'ї – 26 141 грн.
Користується квартирою загальною
площею 60,8 кв. м., іншого
нерухомого майна не має.
Нерухоме майно у членів сім'ї –
гараж загальною площею 32.5 кв. м..
Має у користуванні два автомобілі
2002 (ВАЗ-21213) та 2010
(VOLKSWAGEN JETTA) років
випуску.
Завантажити декларацію.

2000-2004 – суддя
Білокуракинського
районного суду Луганської
області. Протягом 20042011років – суддя
Біловодського районного
суду Луганської області (з
2005 – голова вказаного
суду). З 2011 року і
дотепер – суддя
Стахановського міського
суду Луганської області (з
листопада 2011 року –
голова суду). Загальний
стаж роботи суддею понад
15 років.

Мотиваційний лист
відображається як
чистий аркуш
Завантажити
мотиваційний лист

Блогери в інтернеті приписують
судді Нежурі слова «Мафію не
можна перемогти, її можна очолити»
(http://blogs.lb.ua/corruption_stop/153
077_kiev_reyderskiy_zahvat_kvartiri.h
tml)
Копія диплома не відображається.
Сумнів виникає переведення Івана
Пруського у 2011 році з одного суду
до іншого з подальшим
призначенням Вищою радою суддів
головою суду. Зазвичай такі
переведення і призначення на
практиці робилися за вказівкою або
погодженням з Адміністрацією
Президента Януковича.
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Маючи практичний
досвід на посаді судді
понад 20 років
обізнаний в наявних
проблемах судової
системи, тому
забезпечуватиме
об’єктивний добір
кандидатів на посади
суддів з метою
підняття довіри до
судової влади.
Завантажити
мотиваційний лист.

У дипломі юриста переважає оцінка
«добре».

КАНДИДАТИ НА ПРИЗНАЧЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ
http://www.president.gov.ua/news/32560.html
1.

Бандура Іван
Степанович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
Президента
України.

54 роки, освіта
вища. У 1988
році закінчив
Львівський
державний
університет
імені
Івана Франка.

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 245 642 грн., членів
сім'ї – 88 994 грн.
У користуванні І.С. Бандури
перебуває земельна ділянка площею
0,15 га, квартира площею 93 кв. м. та
гараж площею 22 кв. м., у
користуванні членів сім’ї – квартира
площею 93 кв. м.
У користуванні має автомобіль
SUZUKI GRAND VITARA 2007 року
випуску, у членів сім’ї - HONDA
CIVIС 2007 року випуску.
Завантажити декларацію.

У 1988-1994 роках
працював юрисконсультом
Гусятинського
райвиконкому
Гусятинської
райдержадміністрації,
завідувачем юридичного
відділу Гусятинської
районної державної
адміністрації
Тернопільської області. У
1994-2003 роках – суддя
Гусятинського районного
суду Тернопільської
області. Протягом 20032011 – суддя
Святошинського
районного суду м. Києва,
2011-2014 – заступник
голови Святошинського
районного суду м. Києва. З
2014 року і дотепер –
суддя Святошинського
районного суду м. Києва.

В узагальненні Апеляційного суду м.
Києва про якість складання
процесуальних документів у
кримінальних справах наводиться аж
чотири приклади грубих судових
помилок, які допускав Іван Бандура
під час вирішення кримінальних
справ
(http://www.krapka.org.ua/?p=1607).
«5 серпня 2014 року судді
Святошинського районного суду
Києва Іван Бандура, Михайло Біда і
Вікторія Жмудь засудили шахрая
/майора СБУ/ до п’яти років
позбавлення волі умовно з іспитовим
строком три роки. Найбільш
незрозумілою частиною вироку був
абзац, який стосувався долі решти
хабара в сумі 34 тисячі доларів.
Потерпілому в задоволенні
цивільного позову про їх стягнення
із засудженого суд відмовив,
оскільки ці гроші, мовляв, були
використані потерпілим як засіб
вчинення кримінального
правопорушення. Якого саме ─ не
сказано, але можна здогадатися, що
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давання хабара.
Однак про те, щоб стягнути ці гроші
з засудженого на користь держави,
чомусь нічого не сказано. Не інакше
судді вирішили таким чином
подарувати їх майорові як «вихідну
допомогу» при звільненні, оскільки
вироком суду його позбавлено права
обіймати посади державного
службовця протягом двох років»
(«Шахраї заробляють на судовій
корупції» http://ua.racurs.ua/675shahrayi-zaroblyaut-na-sudoviykorupciyi).
2.

Бацько Ігор
Миколайович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
Президента
України.

52 роки, освіта
вища. У 1995
році закінчив
Київську вищу
школу МВС,
кандидат
юридичних
наук (з 2003
року).

Доходи у Бацька І.М. у 2014 році –
відсутні.
У користуванні має квартиру
загальною площею 53 кв. м. та
автомобіль ВАЗ 21099 2005 року
випуску.
Завантажити декларацію (подано
податкову декларацію, замість
декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або
місцевого самоврядування).

У 1995-1996 роках
працював слідчим,
протягом 1996-1998 років
начальником
інформаційноаналітичного відділення
Управління МВС України
на Придніпровській
залізниці. 1998-2008 –
працював на кафедрі
кримінального процесу
Дніпропетровського
юридичного інституту
МВС України, у 2003-2008
роках очолював науководослідну лабораторію
протидії злочинності
Юридичної академії МВС.
У 2008-2010 роках
працював доцентом
юридичного факультету
Національного гірничого

Мотиваційний лист
відсутній.

Має диплом юриста з відзнакою.
Подавав документи на заняття
посади Директора Національного
антикорупційного бюро.
http://infoprostir.com.ua/archives/6176
2/ 176-охочих-стати-директоромантикорупці/
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Бенедисюк
Ігор
Михайлович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
Президента
України.

49 років, освіта
вища. У 1991
році закінчив
Військовий
інститут
Міністерства
оборони СРСР,
юридичний
факультет.
Протягом
2005-2006
років навчався
в Інституті
інтелектуально
ї власності та
права.

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 311 375 грн., членів
сім'ї – 27 761 грн.
У користуванні Бенедисюка І.М.
перебуває дві земельні ділянки
площами 2320 та 635 кв. м., квартира
площею 97,34 кв. м., садовий (дачний)
будинок площею 245,4 кв. м., гараж
площею 22 кв. м., а також автомобіль
VOLKSWAGEN TOUAREG 2008 року
випуску.
У членів сім’ї в користуванні
автомобіль TOYOTA RAV 4 2012
року випуску. На банківському
рахунку Бенедисюка І.М. 45 272 грн.
Завантажити декларацію.

Гусак Микола
Борисович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
Президента
України.

57 років, освіта
вища. У 1984
році закінчив
Київський
національний
університет,
юридичний
факультет.

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 347 999 грн., членів
сім'ї – 18 926 грн.
У користуванні Гусака М.Б. перебуває
земельна ділянка загальною площею
1700 кв. м., квартира площею 90 кв. м
та гараж площею 42 кв. м.
Завантажити декларацію.

Особливості трудової
діяльності

університету. В даний час
– пенсіонер системи МВС
України.
Протягом 1991-1994 років
військовий суддя
військового суду в/ч 62980
(м. ЮжноСахалінськ). У 1994-2000
роках працював суддею
військового суду
Київського гарнізону. У
2000-2001 роках – суддя
Арбітражного суду м.
Києва. Протягом 20012005 – суддя Київського
апеляційного
господарського суду. З
2005 року і дотепер –
суддя Вищого
господарського суду.
У 1984-1987 роках –
заступник начальника
відділу з розгляду скарг
громадян на судові
рішення в порядку нагляду
Верховного Cуду
Української РСР.
Протягом 1987-1988 років
– суддя Дарницького
районного суду м. Києва,
1988-1990 – суддя
Харківського районного
народного суду м. Києва.
1990-1993 – в.о. голови
вказаного суду, 1993-1994
– голова суду. У 1994-1997
працював начальником

Цікаве у мотивації

Вважає, що його
професійний досвід є
запорукою чесного та
неупередженого
здійснення своїх
повноважень для
очищення судової
влади та підвищення
її авторитету.
Завантажити
мотиваційний лист.

Працюючи суддею
Верховного Суду
України часто
доводиться ставити
підпис під
документами, з якими
не погоджується,
висловлює свою
правову позицію в
численних окремих
думках до рішень.
Тому докладе всіх
зусиль для того, щоб
сформувався
незалежний
високопрофесійний
суддівський корпус.

Додаткова інформація про
кандидата

Має диплом юриста з відзнакою.
Можуть виникнути сумніви щодо
відповідності майнового стану
задекларованим доходам сім‘ї.

У дипломі юриста оцінки «добре» та
«відмінно».
У 2011 році на пленумі Верховного
Суду Микола Гусак наголосив, що
він не хоче "щоб Верховним судом
керували з інших кабінетів, щоб вся
влада була приватизована однією
партією – партією влади"
(http://www.pravda.com.ua/news/2011/
03/11/6002487/?attempt=1).
У 2013 році Микола Гусак дав
інтерв’ю, де зокрема вказав: «На
жаль, останнім часом до адмінсудів
прийшли молоді люди з настільки
глибоко загнаною рабською

№

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

5.

Демченко
Вадим
Костянтинови
ч, претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
Президента
України.

50 років, освіта
вища. У 1993
закінчив
Київський
державний
університет ім.
Тараса
Шевченка.

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 301 178 грн., членів
сім'ї – 9 698грн.
Має у користуванні земельну ділянку
площею 2400 кв. м., дві квартири
площами 21,7 та 34,8 кв. м., а також
садовий (дачний) будинок загальною
площею 313,5 кв. м.
У користуванні членів сім’ї
перебувають дві земельні ділянки
площами 2400 та 1369 кв. м. та дві
квартири площами 21,7 та 64,3 кв. м.
У користуванні В.К. Демченка
автомобіль VOLKSWAGEN GOLF
2006 року випуску, у користуванні
членів сім’ї два автомобілі - 2007
(NISSAN QUASHQAI) та 2012
(HYUINDAI SANTA FE) років
випуску.
Завантажити декларацію.

6.

Ісаков
Михайло
Григорович,
претендує на

50 років, освіта
вища. У 1995
закінчив
Національну

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 1 523 517 грн.,
членів сім'ї – 21 197 грн.
У користуванні Ісакова М.Г.

Особливості трудової
діяльності

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

юридичного відділу
Всеукраїнського
акціонерного банку
(Вабанк). У 1997-2001
роках – суддя Вищого
арбітражного суду
України. З 2001 року і
дотепер працює суддею
Верховного Cуду України
(судова палата з розгляду
адміністративних справ).
Протягом 1994-2002 років
працював у Міністерстві
юстиції України. У 20022005 роках – головний
науковий консультант в
головному науковоекспертному управлінні
Апарат Верховної Ради
України. У 2005-2008
роках – начальник відділу
забезпечення роботи
судової палати, начальник
управління законодавства
та узагальнення судової
практики Вищого
адміністративного суду
України. З 2008 року і
дотепер працює
начальником правового
управління Вищого
адміністративного суду
України.
У 1998 отримав свідоцтво
на заняття адвокатською
діяльністю та заснував з
колегами Харківську

Завантажити
мотиваційний лист.

психологією, що їм не можна
працювати в системі, яка потребує
постійного розгляду конфліктів
маленької людини з державою. Адже
вони ніколи не стануть на захист
слабшої сторони, хоча й повинні це
робити»
(http://zib.com.ua/ua/print/43865suddya_verhovnogo_sudu_daleko_ne_
vsi_rishennya_vs_e_bezdogan.html).

Має своє бачення
запровадження чесної
судової влади так,
щоб люди пишалися
своєю державою.
Завантажити
мотиваційний лист.

У дипломі юриста переважає оцінка
«добре».

Впевнений, що
практичний досвід,
прагнення бути
максимально

У дипломі юриста переважають
оцінки «добре» і «відмінно».
Харківські активісти вважають

№
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кандидата,
орган, що
обиратиме
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Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
Президента
України.

юридичну
академію ім.
Ярослава
Мудрого.
Кандидат
юридичних
наук (з 2006),
доктор
юридичних
наук (з 2014).

перебуває земельна ділянка загальною
площею 1769 кв. м. та житловий
будинок площею 487 кв. м., у
користуванні членів сім’ї – земельна
ділянка площею 2500 кв. м. та
житловий будинок площею 51,5 кв. м.
У користуванні наявні чотири
автомобілі: 2014 (BMW X6),
2011(HONDA ACCORD), 2010
(HONDA CRV) та 2004 (ВАЗ 2107)
років випуску та інший засіб KNOTT
93G.
У користуванні членів сім’ї три
автомобілі - 2013 (MINI COOPER SD
All 4 Paceman), 2008 (HONDA CIVIC)
та 2014 (BMW X6) років випуску.
Завантажити декларацію.

відданим служінню
народу, незламна віра
в успіх будуть
корисними у
формуванні
суддівського корпусу.
Завантажити
мотиваційний лист.

Михайла Ісакова бізнесменом.

Камінський
Олексій
Маркович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
Президента
України.

49 років, освіта
вища. У 1991
році закінчив
Українську
юридичну
академію ім.
Дзержинського

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 334 071 грн.,
У користуванні Камінського О.М.
перебуває дві квартири площами 124
та 94,9 кв. м.
На банківському рахунку Камінського
О.М. 308 364 грн.
Завантажити декларацію.

міську колегію адвокатів.
У 1998-2012 роках –
голова Харківської міської
колегії адвокатів.
Протягом 2008-2011 –
доцент кафедри державноправових дисциплін
приватного вищого
навчального закладу
«Донецький університет
економіки та права». У
1991 році став
співзасновником
юридичної фірми
«Глобус», де й працює
донині. З 2011 року є
президентом цієї фірми. У
2006-2012 роках був
членом Вищої
кваліфікаційної комісії
адвокатури при Кабінеті
міністрів України, членом
Кваліфікаційнодисциплінарної комісії
адвокатури Харківської
області.
З 1991 по 2001 роки
працював консультантом
та юрисконсультом різних
організацій. 2001-2005
роки – начальник
юридичного відділу
Акціонерного
комерційного банку
«Індустріалбанк». 20052010 роки – працював у
Акціонерному

Мотивами для участі
у конкурсі називає
«необхідність та
важливість
проведення судової
реформи, можливість
власними силами
сприяти втіленню
судової реформи в
життя, отримання
нового професійного

У дипломі магістра переважають
оцінки «відмінно» і «добре».

Водночас є співзасновником
Благодійного фонду «Мир і
порядок» (http://mirporyadok.org.ua/o-fonde), який надає
допомогу підрозділам Збройних Сил
і переселенцям.

Перебуває у резерві на заміщення
вакантних посад судді. У
рейтинговому списку – з 68,5 балами
зі 100 можливих
(http://www.vkksu.gov.ua/ua/dobirkandidativ-na-posadu-suddivpershe/reytingoviy-spisok-kandidativna-posadu-suddi-vpershe/reytingoviy-

№

8.

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Караченцев
Ігор
Володимиров
ич, претендує
на призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотами
всеукраїнської
конференції
працівників
прокуратури і
Президента.

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Освіта вища. У
1993 році
закінчив
Харківську
юридичну
академію.

Майновий стан

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 217 225 грн.
Має у користуванні квартиру площею
102, 9 кв. м.
Завантажити декларацію.

Особливості трудової
діяльності

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

комерційному банку «МТ Банк», Акціонерному
комерційному банку
«Індустріалбанк», в
акціонерно-комерційному
соціальному банку
«Укрсоцбанк». З 2008 року
і дотепер працює
начальником юридичного
відділу управління
Національного банку
України в
Дніпропетровській
області.
Протягом 1993-1996 років
– стажист помічника
прокурора та слідчий
прокуратури
Московського району м.
Харкова. У 1996-2000
працював прокурором
відділу нагляду за
додержанням законів
органами дізнання, і
слідчими органів
внутрішніх справ,
старшим слідчим слідчого
відділу прокуратури
Харківської області. У
2000-2002 роках –
начальник юридичного
відділу АТ «Євротекс».
2002-2003 – консультант
Харківського районного
суду Харківської області. З
2003 року і дотепер –
суддя Харківського

та життєвого досвіду
Завантажити
мотиваційний лист.

spisok-kandidativ-na-posadu-suddivpershe-1/).

Працює на посаді
судді з 2003 року.
Вважає, що зможе
сумлінно, чесно і
неупереджено
здійснювати
повноваження члена
Вищої ради юстиції
Завантажити
мотиваційний лист.

У дипломі юриста переважають
оцінки «добре».
Стаж роботи на посаді судді є
недостатнім для претендентів з
числа суддів у члени Вищої ради
юстиції.
«… у судді Караченцева І.В.
з’явились два новенькі автомобіля
Тойота Камри – ах8181ах та Тойота
Раф4 – ах2882ес, які він записав на
свою мати пенсіонера, яка за все
своє життя не змогла би купити такі
автомобілі загальною вартістю 90
тисяч доларів, а також у судді
з’явилась квартира в новому
будинку в центрі міста Харкова
площею більше 100 метрів
квадратних в якій він зробив
євроремонт. Якщо подивитись на
реєстр судових рішень у судді
Караченцева І.В. сама велика

№

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

Особливості трудової
діяльності

районного суду
Харківської області. Стаж
роботи на посаді судді 11
років і 11 місяців.

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

кількість скасований вироків та
рішень ніж у інших суддів».
(https://ord-ua.com/2015/04/01/zhahvot-taki-bazhayut-obirati-prokurorivta-suddiv/?lpage=1).
«Відгуки по номеру
АХ8181АХ Запарковался на
тротуаре, несмотря на наличие
рядом парковки и другого
свободного места. Мешает детям
идти в школу»
(http://autocarma.org/AX8181AX).
На засіданні Вищої кваліфікаційної
комісії суддів, що відбулося 16
червня 2011 року, за результатами
розгляду матеріалів було прийнято
рішення відкрити дисциплінарне
провадження щодо Караченцева І.В.
(http://www.vkksu.gov.ua/ua/news/611
5).
За іншою інформацією (зі слів
деяких суддів Харківського та
Дергачівського районів)
запам‘ятався тривалим
протистоянням з Михайлом
Бородіним, головою Апеляційного
суду Харк.обл., якого звинувачували
у наявності російського
громадянства. У 2006-2010 р.р.
останній намагався притягнути
Караченцева до дисциплінарної
відповідальності. Характеризують
колеги його як скандального суддю,
з яким не можна ні про що
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Додаткова інформація про
кандидата

домовитись. Наведена інформація
про велику кількість скасованих
рішень може також свідчити, що він
не виконував «замовлення»
апеляційного суду з ухвалення
«потрібних» рішень.
9.

Козачук Юрій
Сергійович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
Президента
України.

10.

Кравець
Ростислав
Юрійович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції

37 років, освіта
вища. У 1999
році закінчив
юридичний
факультет
Київського
університету
імені Тараса
Шевченка. У
2003 році
закінчив
Інститут
міжнародних
відносин
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка.
Кандидат
юридичних
наук з 2013
року.
41 рік, освіта
вища, у 1995
році закінчив
Київський
університет ім.
Тараса
Шевченка за

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 233 098 грн., членів
сім’ї – 37 132 грн.
У користуванні Козачука Ю.С.
перебуває квартира площею 74, 3 кв.
м.
Має у користуванні автомобіль
VOLVO XC-90 2012 року випуску.
На банківському рахунку Козачука
Ю.С. 1 270 000 грн.
Завантажити декларацію.

У період 1997-2002 років
працював юрисконсультом
різних організацій. У 2002
році отримав свідоцтво
про право зайняття
адвокатською діяльністю.
У 2003 році – на посаді
наукового консультанта в
секретаріаті заступника
голови Вищого
господарського суду
України. У 2004-2008
роках працював
заступником директора
ТОВ «Юридична агенція
«ЕДИКТ». З 2008 року
займається
індивідуальною
адвокатською діяльністю.

До своїх переваг,
окрім вимог закону,
відносить те, що є
незалежним фахівцем
у галузі права, який
не пов'язаний із
високопосадовцями,
суддями або
прокурорами.
Завантажити
мотиваційний лист.

Диплом юриста з відзнакою.

Загальна сума сукупного доходу Р.Ю.
Кравця у 2014 році складає 44 933
грн., у членів сім’ї – доходи відсутні.
У користуванні знаходиться квартира
площею 45 кв. м., у користуванні
членів сім’ї – житловий будинок
площею 73,4 кв. м., квартира площею

З 2008 року – адвокат. У
2011-2013 роках заступник директора у
ТОВ «Кравець, Новак і
партнери». З 2013 року –
заступник директора у
ТОВ Адвокатська

Має багаторічний
успішний досвід
роботи у сфері
юриспруденції та
займає активну
громадську позицію в
правовому розвитку

У дипломі юриста переважають
оцінки «добре» і «задовільно».
Відсутній достатній стаж роботи у
галузі права з часу здобуття вищої
юридичної освіти (2002 рік).
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від з’їзду
адвокатів
України та за
квотою
Президента
України.

спеціальністю
«Геофізичні
методи
пошуків та
розвідки
родовищ
корисних
копалин»,
у 2002
закінчив
Національну
академію
внутрішніх
справ України.

135 кв. м., 1/2 квартири площею 54,1
кв. м., а також два машино-місця
площами 12,4 та 11,8 кв. м.
відповідно.
У користуванні Р.Ю. Кравця
перебуває автомобіль SUBARU
FORESTER 2014 року випуску.
Завантажити декларацію.

компанія «Кравець і
партнери». На даний час –
голова постійно діючого
Третейського суду при
Асоціації Захист
корпоративних прав
«АТТОРНЕЙ», директор
Київського центру
підвищення кваліфікації та
стажування адвокатів.

держави.
Завантажити
мотиваційний лист.

Представляв у Тимчасовій
спеціальній комісії з перевірки
суддів судів загальної юрисдикції
інтереси суддів Дніпровського
районного суду міста Києва. За
результатами розгляду комісія
схвалила висновки про наявність у
діях цих суддів ознак порушення
присяги
(http://www.vru.gov.ua/news/846).

44 роки, освіта
вища.
У 1993 році
закінчив
Київський
технікум
готельного
господарства
за напрямом
правознавство.
У 2000 році
закінчив
Київський
національний
університет ім.
Тараса
Шевченка

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 30 360 грн., членів
сім'ї – 70 980 грн.
У користуванні Кулініченка Г.В.
перебувають дві земельні ділянки
площами 2000 та 10000 кв. м.,
квартира площею 23 кв. м. та гараж
площею 56 кв. м.
У користуванні членів сім’ї
знаходяться земельна ділянка площею
1000 кв. м. та дві квартири площами
46 та 76 кв. м.
У користуванні Кулініченка Г.В.
автомобіль KIA SORENTO 2010року
випуску, у членів сім’ї - MITSUBISHI
COLT 2006 року випуску.
Завантажити декларацію.

Кулініченко
Геннадій
Володимиров
ич, претендує
на призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
Президента
України.

Висловлює сумніви у легітимності
з‘їзду адвокатів, який призначено
для обрання членів Вищої ради
юстиції
(http://www.ukrinform.ua/ukr/news/20
39626).
1997-2004 – юрист та
головний спеціаліст з
юридичних питань
виконавчого комітету
Обухівської міської ради
київської області. У 20022004 роках – депутат
Обухівської міської ради.
Протягом 2004-2013
працював суддею
Обухівського районного
суду київської області, у
2008 та 2011 – призначався
заступником голови цього
суду. У 2014 році –
звільнений з посади судді
у зв’язку з набранням
законної сили
обвинувальним вироком

Особисто на собі
відчув неправомірну
діяльність судової
системи, яка потребує
негайного
реформування.
Завантажити
мотиваційний лист.

У дипломі юриста переважають
оцінки «добре» і «відмінно».
Стаж роботи з часу здобуття вищої
юридичної освіти (спеціаліста права)
є недостатнім для претендента у
члени Вищої ради юстиції
У поданих документах до Вищої
ради юстиції допускає вживання
русизмів.
У 2013 році був визнаний винним за
ч.1 ст.375 КК України, призначене
покарання у вигляді обмеження волі
на два роки із встановленим
іспитовим строком 1 рік. 24 жовтня
2014 року згідно ухвали
Обухівського районного суду
Київської області звільнений від
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Голосіївського районного
суду м. Києва.

12.

Лабунська
Анжеліка
Вікторівна,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотами
з’їзду адвокатів
України,
всеукраїнської
конференції
працівників
прокуратури і
Президента
України.

47 років, освіта
вища, у 1996
закінчила
Київський
державний
університет ім.
Тараса
Шевченка,
юридичний
факультет.

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 4 538 635 грн.,
членів сім'ї – 2 127 989 грн.
В користуванні перебуває земельна
ділянка загальною площею 1200 кв.
м., у користуванні членів сім’ї
перебуває 4 земельні ділянки
площами 91026, 700, 1000 та 1200 кв.
м., а також житловий будинок
загальною площею 1090,7 кв. м.
Транспортні засоби у кандидата
відсутні, у користуванні членів сім’ї –
три автомобілі – 2006 (MERCEDES –
BENZ S 450), 2014 (MERCEDES –
BENZ G63) та 2014 (MERCEDES –
BENZ GL 350) років випуску, а також
катер Super Air Nautique 2014року
випуску.
На банківському рахунку А.В.
Лабунської 4 9761 992грн, цінні
папери номінальною вартістю 15
042 075 грн., а також 12 500 грн
внесено до статутних капіталів
підприємств, товариств чи організацій
(69 390 грн. за кордоном).
На банківських рахунках членів сім’ї
– 18 322 588 грн, цінні папери
номінальною вартістю 16 916 980 грн,
а також 17 501 грн внесено до
статутних капіталів підприємств,
товариств чи організацій (69 390 грн.

У 1996-2002 роках
працювала начальником
юридичного відділу АТ
«Фінанси та кредит». У
2002 – 2006 – директор
ТОВ «Юридична компанія
«Фінанси та кредит Лекс».
Протягом 2006-2014 років
– народний депутат
України V, VІ та VІІ
скликань, член комітету
ВР з питань верховенства
права та правосуддя. У
2014 брала участь у
виборах до ВР як
безпартійна за
мажоритарним виборчим
округом №63.

Обрання членом
Вищої Ради Юстиції
буде закономірним
продовженням
професійної
діяльності, оскільки
більшу частину свого
життя послідовно
займалася питаннями
вдосконалення
судової системи
України. Маючи
вплив зсередини
(будучи членом
ВРЮ) буде значно
легше реформувати
систему.
Завантажити
мотиваційний лист.

Додаткова інформація про
кандидата

покарання.
В Обухівському районі його
називали «казначей» за неймовірно
багате життя.
http://videonews.com.ua/analytics/prov
incialjustice.html
У дипломі юриста переважає оцінка
«добре».
За даними
http://bleaks.info/index.php/dose/labun
ska/item/ 411-як-лабунська-сталаправою-рукою-жеваго
«забезпечувала» рішення судів для
Костянтина Жеваго та його бізнесімперії.
У минулому народний депутат трьох
скликань. Політичну кар’єру
пов’язують з Костянтином Жеваго,
оскільки тривалий час до обрання в
парламент Анжеліка Лабунська
працювала в його компаніях на
керівних посадах.

№

13.

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Леванчук
Олексій
Миколайович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
Президента
України.

Вік, освіта,
науковий
ступінь

64 роки, освіта
вища.
У 1969 році
закінчив
Краматорський
технікум. У
1977 році
закінчив
Харківський
юридичний
інститут.

Майновий стан

за кордоном).
Завантажити декларацію.
Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 437 937 грн., членів
сім'ї – 32 017 грн.
У користуванні Леванчука О.М.
перебуває земельна ділянка площею
2000 кв. м., житловий будинок
площею 467,9 кв. м. та квартира
площею 83 кв. м., у користуванні
членів сім’ї – квартира загальною
площею 63,6 кв. м.
У користуванні Леванчука О.М,
перебуває автомобіль AUDI A8 2011
року випуску, членів сім’ї –
автомобіль VOLKSWAGEN
TOUAREG 2012 року випуску.
Завантажити декларацію.

Особливості трудової
діяльності

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

У 1979-1987 роках –
народний суддя, голова
Ізяславського райнарсуду
Хмельницької області.
Протягом 1987-1992
працював в.о. начальника,
начальником та
завідувачем юридичним
відділом виконкому
Хмельницької обласної
ради народних депутатів.
Протягом 1992-1995 –
начальник управління
юстиції Хмельницької
ОДА. У 1995-1996
працював суддею
Верховного Суду України,
протягом 1996-2012 був
головою Хмельницького
обласного суду, головою,
суддею Апеляційного суду
Хмельницької області. З
2012 року і по даний час –
голова, суддя
Апеляційного суду
Миколаївської області.

Мотиваційний лист
складається з одного
речення, де автор
посилається на
великий практичний
досвід роботи у галузі
права, у тому числі
суддею.
Завантажити
мотиваційний лист.

У дипломі юриста переважають
оцінки «добре» і «відмінно».
Можуть виникнути сумніви щодо
відповідності майнового стану
задекларованим доходам сім‘ї.
За даними http://ordua.com/2011/11/21/cimejnij-klan-plevanchuka-nahmelnichchini/?lpage=1, «хрещений
батько» суддівського клану голова
обласного апеляційного суду пан
Леванчук О. М., лише за час
останніх років правління
помаранчевих «стягнувся» на крутий
триповерховий будинок у
Хмельницькому по вулиці
Селекційній вартістю у мільйон
доларів, придбав за 100тисяч
«зелених» на замовлення
ексклюзивний автомобіль «Ауді-8».
У володіннях цього, з дозволу
сказати, представника Феміди – 30
соток землі у межах міста та шість
земельних ділянок у міському
дендропарку, у зоні, де мали б
відпочивати хмельничани. Постає
питання за який рахунок так швидко
багатіє «вершитель правосуддя».
Зрозуміло, що не за рахунок
зарплати. Мабуть, за «коляду». Бо ж
до його рук «прилипають» справи, за
які можна взяти винагороду.
Середня такса – від 30 тисяч до 50
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тисяч доларів США. На даний час
пан Леванчук, будучи людиною
пенсійного віку організував
тотальний збір коштів (від 5 до 50
тисяч $ з кожного) за продовження
свого перебування на посаді голови
на четвертий (останній) термін. Зі
слів вельмишановного Голови «ціна
питання – 1 млн $», який він ніби-то
готує та має вручити в середу 23
листопада 2011 року на особистій
аудієнції в Президента України.
Судді обурені. Вони сподіваються,
що це прочитає Президент України і
як людина розсудна та чесна прийме
стосовно цієї особи справедливе
рішення. Далі – більше. Син
головного судді області Леванчук
Андрій також суддя. Спочатку дуже
швидко став суддею Хмельницького
міськрайонного суду і отримував від
батька «потрібні» справи. А
віднедавна він – суддя Вищого
спеціалізованого суду у Києві».
«Сімейні клани» на Хмельниччині
також описані в матеріалі
http://blog.meta.ua/~svoiludi/posts/i599
990.

14.

Малашенкова
Тетяна
Михайлівна,

37 років, освіта
вища, у 2000
закінчила

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 495 216 грн., членів
сім'ї – 214 663 грн.

Адвокат, Директор ТОВ
«Столичний адвокатський
альянс».

Вважає, що рішення в
Вищій раді юстиції
мають приймати

Характер кар’єри Олексія Леванчука
і його сина (суди і дати переходу)
можуть вказувати на ймовірну
протекцію з боку Андрія Портнова.
Недостатній стаж з часу здобуття
вищої юридичної освіти.

№
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претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотами
всеукраїнської
конференції
працівників
прокуратури і
Президента
України.

Київський
національний
університет ім.
Тараса
Шевченка.

Мойсик
Володимир
Романович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
Президента
України.

57 років, освіта
вища. У 1983
році закінчив
Київський
державний
університет ім.
Тараса
Шевченка,
кандидат
юридичних
наук.

У користуванні має дві земельні
ділянки площами 1497 та 109 кв. м.,
1/5 квартири площею 61,1, а також
гараж площею 39,5 кв. м.
У членів сім’ї в користуванні
перебувають дві квартири загальною
площею 107 кв. м. та 51 кв. м, а також
¼ від 75 кв. м.
У користуванні Т.М. Малашенкової –
чотири автомобілі: 2008 (HYUNDAI
ELANTRA), 2008 (HONDA CIVIC),
1998 (BMW 740), 2007 (LEXUS RX
350) років випуску, у користуванні
членів сім’ї декларанта перебуває
автомобіль Acura MDX 2007 року
випуску.
Сума коштів на банківських рахунках
– 15 386 грн, а також розмір внесків
до статутних капіталів товариств,
підприємств, організацій – 6599 грн.
Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 216 000 грн., членів
сім'ї – 24 000 грн.
У користуванні В.Р. Мойсика
перебувають земельні ділянки
площами 1000, 43000 та 1500 кв. м., а
також житловий будинок площею
121,5 кв. м., у користуванні членів
сім’ї – земельна ділянка загальною
площею 4000 кв. м., житловий
будинок площею 50 кв. м., квартири
площами 57 кв. м. та 27,3 кв. м.
У користуванні має автомобіль –
LEXUS LX 2010 року випуску, на
банківському рахунку– 505 600 грн.
Завантажити декларацію.

Особливості трудової
діяльності

Протягом 1983-1990 років
працював суддею
Залізничного районного
народного суду м. Києва,
1990-1995 – суддя, член
Президії, заступник голови
Київського міського суду.
У 1995-2002 роках – суддя
Верховного Суду України.
Протягом 2002 – 2012 –
народний депутат України,
член Комітету з питань
законодавчого
забезпечення
правоохоронної
діяльності.

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

молоді, незалежні,
гідні громадяни
нашої країни.
Стверджує, що
спроможна на
прийняття
обміркованих
самостійних рішень,
що ґрунтуються на
глибокому аналізі
ситуації і здатна
нести
відповідальність за їх
прийняття.
Завантажити
мотиваційний лист.

Висувалася від партії «Блок Петра
Порошенка» на виборах 26 жовтня
2014 року
(http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/W
P407?PT001F01=910&pf7201=11100)
.

Завдяки великому
суддівському досвіду
Володимира Мойсика
Комітет з питань
законодавчого
забезпечення
правоохоронної
діяльності, який він
очолював, досяг
найвищої
продуктивності – 80
прийнятих законів.
Завантажити
мотиваційний лист.

У дипломі юриста оцінки «добре» і
«відмінно».

Хотіла стати суддею - під час
кваліфікаційного іспиту здобула 67,5
балів зі ста можливих
(http://www.vkksu.gov.ua/ua/dobirkandidativ-na-posadu-suddivpershe/reytingoviy-spisok-kandidativna-posadu-suddi-vpershe/reytingoviyspisok-kandidativ-na-posadu-suddivpershe-1).

Можуть виникнути сумніви щодо
відповідності майнового стану
задекларованим доходам сім‘ї.
У 2002 році, продовжуючи обіймати
посаду судді, був обраний народним
депутатом України, з посади судді
звільнений лише у 2006. Будучи
народним депутатом неодноразово
порушував принцип особистого
голосування.
http://2012.chesno.org/deputies/meter/p
erson/26/pdf/

№

16.

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Москалюк
Леонід
Полінарійови
ч, претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотами
всеукраїнської
конференції
працівників
прокуратури і
Президента
України.

Вік, освіта,
науковий
ступінь

47 років, освіта
вища. У 1994
році закінчив
Харківський
юридичний
інститут.

Майновий стан

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 289 770 грн., членів
сім’ї – 91 048 грн.
У користуванні Москалюка Л.П.
перебуває квартира площею 21 кв.м.,
у користуванні членів сім’ї
перебувають земельна ділянка
площею 615 кв. м., садовий (дачний)
будинок площею 194 кв. м. та
квартира площею 63 кв. м. У
користуванні має два автомобілі:
2008 (Mitsubishi Lancer), 2013
(Mitsubishi Lancer) років випуску.
Завантажити декларацію.

17.

Нікушин
Віктор
Петрович,
претендує на

57 років, освіта
вища. У 1976
році закінчив
Миколаївський

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 261 022 грн., членів
сім'ї – 75 740 грн.
У користуванні В.П. Нікушина

Особливості трудової
діяльності

З 2014 року є членом та
очолює Тимчасову
спеціальну комісію з
перевірки суддів судів
загальної юрисдикції.
Протягом 1998- 2010 років
- прокурор та старший
прокурор відділу нагляду
зв додержанням законів у
сфері економіки,
заступник начальника
відділу захисту інтересів
держави, заступник
начальника відділу
представництва в суді,
захисту інтересів громадян
та держави при виконанні
судових рішень, начальник
відділу представництва
при виконанні судових
рішень Генеральної
прокуратури України. У
2011-2015 роках працював
помічником голови Вищої
ради юстиції, провідним
спеціалістом відділу
забезпечення виконання
доручень членів Вищої
ради юстиції, головним
спеціалістом відділу
забезпечення діяльності
членів Вищої ради
юстиції.
У 1989-1992 роках – суддя
Оратівського районного
суду Вінницької області.
Протягом 1992-2003

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

Маючи досвід роботи
в Генеральній
прокуратурі та
секретаріаті Вищої
ради юстиції, вважає,
що поєднання
здобутих
професійних навиків
на посаді члена
Вищої ради юстиції
дасть змогу
якнайкраще
реалізувати вміння
при вирішенні питань
щодо діяльності
суддів і прокурорів.
Завантажити
мотиваційний лист.

У дипломі юриста переважають
оцінки «відмінно» і «добре».

Наміри та бажання
брати участь в роботі
ВРЮ мотивовані
сподіваннями, що ця

Має диплом юриста з відзнакою.
У 2014 році ще будучи Президентом
Янукович звільнив за порушення

№

18.

19.

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

Особливості трудової
діяльності

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
Президента
України.

залізничний
технікум. У
1986 році
закінчив
Київський
державний
університет ім.
Тараса
Шевченка.

перебувають земельна ділянка
загальною площею 1200 кв. м. та
квартира площею 99 кв. м., у
користуванні членів сім’ї – квартира
площею 49,7 кв. м. та інше нерухоме
майно загальною площею 30,6 кв. м.
У користуванні членів сім’ї
знаходиться автомобіль BMW 328
1995 року випуску. На банківському
рахунку Нікушина В.П. 3 600 грн.
Завантажити декларацію.

працював суддею
Вінницького обласного
суду. З 2003 року і
дотепер – суддя
Апеляційного суду
Вінницької області.

присяги (протиправно зупинив
виконання судового рішення) суддю
Нікушина Віталія Вікторовича
(http://ua.racurs.ua/news/21169yanukovych-za-porushennya-prysyagyzvilnyv-suddu-kyievosvyatoshynskogo-sudu,
http://www.vru.gov.ua/content/act/127
2_26.11_.2013_.pdf), який може бути
сином Віктора Нікушина.

Суржок
Анатолій
Васильович,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
Президента
України.

48 років, освіта
вища. У 1994
році закінчив
Харківський
юридичний
інститут ім.
Ф.Е.
Дзержинського
.

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 326 836 грн.
У користуванні членів сім’ї
перебувають земельна ділянка
площею 400 кв. м., житловий будинок
площею 230 кв. м. та квартира
площею 60 кв. м.
Завантажити декларацію.

Протягом 1983-1986 років
– народний суддя
Ленінського районного
народного суду м.
Вінниця, у 1986-2001 –
суддя Обласного суду
Вінницької області. У
2001-2011 роках працював
суддею Апеляційного суду
Вінницької області. З 2011
року і дотепер працює
суддею Вищого
спеціалізованого суду
України з розгляду
цивільних та кримінальних
справ.

інституція буде гідно
та справедливо
виконувати покладені
на неї функції. Своєї
роботою
намагатиметься
запобігати
«традиціям»
попереднього складу
ВРЮ.
Завантажити
мотиваційний лист.
Вважає необхідним
конституційно
удосконалити коло
питань, що належать
до відання Вищої
ради юстиції.
Завантажити
мотиваційний лист.

Томкіна
Олена
Олексіївна,

37 років, освіта
вища. У 1999
закінчила

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 81 109 грн., членів
сім'ї – 218 980 грн.

Протягом 1999-2001 років
викладала в
Національному

Досліджує проблеми
забезпечення
доброчесності в

У дипломі юриста переважають
оцінки «добре» і «задовільно».
«Суддя Вищого спеціалізованого
суду України Суржок А.В. зі своєю
рідною сестрою (соціальним
працівником) займаються у м.
Вінниці неофіційним бізнесом під
назвою "спадкування чужого майна".
Вони ошукали одинокого пенсіонера
Романюка, відібрали у нього
домоволодіння розташоване на 11,5
сотках землі у престижному
мікрорайоні Пирогово, разом з
суміжною приватною ділянкою
розміром 5 сотих родини
Гайдамащуків»
(https://plus.google.com/10696535642
0841939814/posts/Q27wPCKwe5Q,
http://vn.20minut.ua/Podii/vinnichanka
-ganna-sestra-suddi-zabrala-nashuzemlyu-10254180.html)
Диплом юриста з відзнакою.
Свого часу місцем реєстрації

№

Ім’я
кандидата,
орган, що
обиратиме

Вік, освіта,
науковий
ступінь

Майновий стан

Особливості трудової
діяльності

Цікаве у мотивації

Додаткова інформація про
кандидата

претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
Президента
України.

Національну
академію імені
Ярослава
Мудрого,
прокурорськослідчий
факультет.
Кандидат
юридичних
наук (з 2006
року).

У користуванні Томкіної О.О.
перебуває квартира площею 79,4 кв.
м., у користуванні членів сім’ї – дві
земельні ділянки площами 0,151 га та
0,0973 га, житловий будинок
загальною площею 213,8 кв. м., а
також дві квартири площами 43 та
50,2 кв. м.
У користуванні члени сім’ї мають
чотири автомобілі:
2008 (HONDA CR-V), 2006 (SKODA
OCTAVIA TOUR), 2008 (NISSAN XTRAIL) ТА 2009 (ГАЗ 33021) років
випуску.
На банківському рахунку членів сім’ї
– 7200 грн.
Завантажити декларацію.

університеті «Острозька
академія». У 2001-2003
роках працювала юристом,
згодом адвокатом в
адвокатському об’єднанні.
У 2003-2005 роках –
робота за сумісництвом, а
протягом 2006-2007 років
на постійній основі
доцент кафедри
конституційного та
адміністративного права
Національного
транспортного
університету. З 2009 року і
по цей час працює
провідним науковим
співробітником відділу по
зв’язках з державними,
судовими,
правоохоронними
органами Київського
регіонального центру
Національної академії
правових наук України.

діяльності держави.
Займалася
проблемами
наукового
обґрунтування
концепції судовоправової реформи в
Україні. Прагне
подальшого
професійного
розвитку та
самовдосконалення.
Завантажити
мотиваційний лист.

адвокатської практики Олени
Томкіної була квартира (http://xn-80aafhwk1a8a.com.ua/info/193329), за
якою зареєстроване Адвокатське
об’єднання «Юридичні гарантії»,
співзасновниками якого є Юрій
Гайсинський і Артем Ситник.
«Новопризначений глава
Антикорупційного бюро Артем
Ситник - співзасновник адвокатської
фірми "Юридичні гарантії". Його
партнер в цьому бізнесі – колишній
прокурор Києва Юрій Гайсинський.
Той самий, якого на початку 2000-х
називали людиною Олександра
Волкова і Суркіса-Медведчука,
якому належить особняк в центрі
Києва за 13 мільйонів доларів, де
розміщується представництво ЄБРР,
і донька якого Оксана Гайсинська дружина мера Харкова Геннадія
Кернеса»
(http://24tv.ua/news/showNews.do?poli
tolog_viktor_taran_rozpoviv_podrobits
i_dilovih_vidnosin_novogo_golovi_na
bu&objectId=565788).
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«Вважає, що нова
генерація суспільства
зобов’язана прийняти
відповідальність за
майбутнє країни та
активно частувати в
удосконаленні
інститутів державної
влади».
Завантажити
мотиваційний лист.

У дипломі міжнародного правника
«добрі» та «відмінні» оцінки.

ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ НА ПРИЗНАЧЕННЯ
ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ
http://www.rada.gov.ua/documents
1.

Маловацький
Олексій
Володимиров
ич, претендує
на призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
Верховної Ради
України
(запропонован
ий фракцією
Партії «Блок
Петра
Порошенка»).

36 років, освіта
вища. Закінчив
Київський
національний
університет ім.
Тараса
Шевченка,
магістр
міжнародного
права (2001).

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 479 573 грн., членів
сім’ї 1 108 912 грн.
У користуванні перебуває земельна
ділянка площею 1500 кв. м., житловий
будинок площею 445,7 кв. м. та дві
квартири площею 82,7 і 51 кв. м.
відповідно.
Має у користуванні три автомобілі
2008(Toyota Rav4) , 2013(Infinity QX)
та 2015 (BMW X4) років випуску.
Внесок Маловацького О.В. до
статутного капіталу товариства,
підприємства, організації становить
100 тис. грн.
Завантажити декларацію.

Протягом 1999-2004 років
працював юристом в ПП
«Юридичне бюро
Рижого». Протягом 20042007 років навчався в
аспірантурі Національного
авіаційного університету.
У 2007-2009 - юрист ТОВ
«Юридичне бюро Бандар і
Бандар». У 2009-2015
роках працював
Директором ТОВ
«Юридична компанія «ЮС
НОВІТАС». З лютого 2015
– юрист ТОВ «Юридична
компанія «ЮС НОВІТАС»
. Із 2003 року безперервно
займається
індивідуальною
адвокатською діяльністю.

Недостатній стаж з часу здобуття
вищої юридичної освіти.
Обраний депутатом Київської
міської ради, член фракції «УДАРСолідарність». Балотувався на
вибори до Верховної Ради України у
2014 році від «Блоку Петра
Порошенка», №84 у виборчому
списку
(http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/W
P407?PT001F01=910&pf7201=11099)
.
«Громадська діяльність: активний
учасник студентського
самоуправління під час навчання
(1996-2001 рр.), заступник керівника
юридичної служби під час
позачергових виборів Президента
України в 2014 році, керівник
юридичної служби під час
позачергових виборів до Верховної
Ради України в 2014 році».
(http://kmr.gov.ua/delegates.asp?Id=11
52)
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Мамонтова
Ірина
Юріївна,
претендує на
призначення
членом Вищої
ради юстиції
за квотою
Верховної Ради
України
(запропонован
ий фракцією
Партії
«Народний
фронт»).

47 років, освіта
вища. У 1994
закінчила
Київський
державний
університет ім.
Т.Г. Шевченка,
юридичний
факультет.

Загальна сума сукупного доходу у
2014 році склала 291 486 грн. У
користування перебуває квартира
площею 117, 25 кв. м. та автомобіль
VOLKSWAGEN GOLF 1993 року
випуску. На банківському рахунку
Мамонтової І.Ю. 5 340 грн.
Завантажити декларацію.

У 1985-1986 роках
працювала діловодом
Мінського районного суду
м. Києва, у 1986-1988 –
судовим виконавцем
Мінського районного суду
м. Києва. У 1988-1996
роках -старший судовий
виконавець Мінського
районного суду м. Києва.
Протягом 1996 – 2001
років працювала суддею
Мінського районного суду
м. Києва, а з 2001року і
дотепер суддя
Оболонського районного
суду м. Києва (2004 – 2010
- заступник Голови
Оболонського районного
суду М. Києва, з 2010 2014 - голова
Оболонського районного
суду м. Києва (з посади
голови звільнена за
власним бажанням).

Звільнена з посади
голови суду за
власним бажанням,
оскільки не
погодилася з
недотриманням
владою принципу
незалежності суддів,
що не призвело до
зміни свідомості
відносно дотримання
нею присяги судді.
Завантажити
мотиваційний лист.

У дипломі юриста переважають
оцінки «задовільно» і «добре».
Під час масових затримань студентів
– євромайданівців, обрала для
студентів запобіжний захід домашній арешт, а не взяття під
варту.
Після цього подала заяву про
звільнення з посади голови суду.
Оболонський райсуд став єдиним, де
до затриманих і обвинувачених у
масових заворушеннях застосували
не тримання у СІЗО, а домашній
арешт.
(http://sprotiv.org/44842#) 23 січня
2014 року отримала рекомендацію
щодо звільнення з посади голови
суду за власним бажанням.
(http://zib.com.ua/ua/personalities/58.ht
ml)
Вища рада юстиції
прийняла відставку судді Ірини
Мамонтової з посади голови
Оболонського районного суду
Києва.
(http://espreso.tv/new/2014/02/11/zviln
eno_suddyu_yaka_vidmovylas_areshto
vuvaty_yevromaydanivciv)

