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Рішення 
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України  

інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Лідовця Руслана Анатолійовича 

  
Проаналізувавши інформацію про завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін       
Національний університет «Острозька академія» Лідовця Руслана Анатолійовича       
(далі – Кандидат), Громадська рада доброчесності виявила дані, які не є самостійною            
підставою для висновку, однак є такими, що характеризують Кандидата та можуть           
бути використані під час його оцінювання. 
  
1. У Деклараціях за 2015-2017 роки Кандидат задекларував на праві власності: 
- житловий будинок 63,9 кв.м.  (з 21.08.2010 р. )  
- земельну ділянку 1000 кв.м.  (з  27.10.2010р.) 
- земельну ділянку 278 кв.м.  (з  16.12.2013р.) 
 
Однак вартість цього майна у Деклараціях не вказано.  
 
2. У пункті 9 Розділу 6 Анкети кандидата на посаду судді (дата подання анкети -               
15.08.2018) Кандидат вказав, що на момент заповнення цієї Анкети не має фінансових            
зобов’язань. Згідно з деклараціями за 2015-2017 роки, у 2015 та 2017 роках Кандидат             
отримав кредити у ПАТ Акціонерний банк "Укргазбанк": 28.10.2015 - 44900 грн.,           
29.09.2017 – 47620 грн.  
 
У зв'язку з цим викликає сумнів достовірність інформації про відсутність фінансових           
зобов'язань, вказаної в Анкеті. 
 
3. З 05.05.2016 Кандидат є завідувачем кафедри цивільно-правових дисциплін         
Національний університет «Острозька академія» ( арк. 15 Досьє кандидата на посаду),           
а його дружина – старший викладач цієї кафедри (вказано в Анкеті кандидата на             
посаду від 15.08.2018- арк.10 Досьє). Це свідчить про роботу Кандидата в умовах            

https://grd.gov.ua/


ймовірного конфлікту інтересів. 
 
4. Відповідно до відкритих даних з 2005 по 2010 Кандидат був членом політичної             
партії Народний Союз “Наша Україна”. 2010 – 17 березня 2012 - член політичної             
партії “Сильна Україна”. На даний момент Кандидат є депутатом Острозької міської           
ради. Висунутий Блоком Петра Порошенка «Солідарність», є членом постійної комісії          
з питань будівництва, архітектури та земельних відносин. 
 
Враховуючи наведене, викликає сумнів політична нейтральність Кандидата. 
 
5. За даними журналістів, Кандидат пропустив 4 сесійних засідання Острозької           
міськради.  Це може свідчити про несумлінне ставлення до взятих на себе зобов'язань.  
 
Громадська рада доброчесності звернулася до Кандидата за поясненнями, однак         
станом на час затвердження цього рішення відповіді від Кандидата не надійшло.  
  
  
Координатор 

Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою рішення) 

 
04.02.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації         
13-ма голосами з 20 голосів членів Ради. Роман Смалюк заявив самовідвід. 
 
У голосуванні взяли участь 13 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Куйбіда Роман 
4) Кулібаба Андрій 
5) Маселко Роман 
6) Мєлкіх Едуард 
7) Моторевська Євгенія 
8) Середа Максим 
9) Соколенко Наталія 
10) Сухоставець Роман 
11) Чижик Галина 
12) Шепель Тарас 
13) Марчук Антон 
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