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РІШЕННЯ
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду
Загороднюка Андрія Григоровича

Проаналізувавши інформацію про Загороднюка Андрія Григоровича (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. Сумнівне походження задекларованих Кандидатом готівкових коштів
Відповідно до даних, які містяться в декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, родина Кандидата володіла
значною сумою готівкових коштів. Кандидатові належало 920 000 гривень, 21000 доларів
та 11 000 євро готівкою, його дружині - 320000 гривень, 29000 доларів та 15000 євро.
Таким чином, сукупно родині Кандидата на той момент належало 1 240 000 гривень, 40
000 доларів та 26 000 євро готівкових коштів. Це еквівалентно 2 725 600 гривень.
Відповідно до даних, які містяться в досьє Кандидата, в 2012 році сукупний дохід родини
склав 191 000 гривень, в 2013 – 232 000 гривень, в 2014 – майже 284 000 гривень, в 2015 –
615 560 (320 000 гривень – від продажу автомобіля). Крім того, в 2014 році родина
Кандидата мала суттєві витрати, а саме – дружина Кандидата придбала транспортний
засіб вартістю 311 000 гривень. Таким чином, сукупний дохід родини Кандидата
протягом 2012-2015 років склав 1 011 560 гривень. Як випливає з досьє Кандидата,
єдиним джерелом доходу родини є заробітна плата Кандидата та його дружини. У зв’язку
з цим, походження готівкових коштів, які були задекларовані Кандидатом, потребує
пояснення з документальним підтвердженням.

ПРОТОКОЛ
електронного голосування
(є невід’ємною складовою рішення)
23.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення
голосів членів Ради.

11-ма голосами з 20

У голосуванні взяли участь 11 членів:
Валько Вадим
Воробйов Євген
Кулібаба Андрій
Марчук Антон
Маселко Роман
Моторевська Євгенія
Остапенко Дмитро
Савчук Андрій
Середа Максим
Смалюк Роман
Соколенко Наталія

Координатор
Громадської ради доброчесності 

(підписано електронним цифровим підписом)

