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Рішення 
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України 

інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Шишова Олега Олексійовича 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Першого апеляційного адміністративного       
суду Шишова Олега Олексійовича (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 майновій декларації 2014 року Кандидат вказав, що у 2014 році витрати на              
придбання авто Toyota Rav4 2013 року випуску становили 81 тис. грн. Натомість у             
декларації 2015 року суддя зазначив, що вартість авто на момент набуття у власність             
становила 369 тис.грн. 
  
2. З 2015 року Кандидат проживає в м. Краматорську за місцем розташування суду, а              
вся задекларована нерухомість судді та її родини знаходиться на непідконтрольній          
території. 
 
Згідно із декларацією за 2015 та 2016 роки, відсутні відомості про наявність у судді чи               
його родини права власності чи права користування на нерухоме майно у місті            
Краматорськ, у якому можна постійно проживати. Законодавство зобов’язує        
декларувати об’єкти нерухомості, що належать судді та членам сім’ї на праві приватної            
власності або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування. Таким             
чином, суддя мав би задекларувати житло, у якому проживає (користується). 
  
  
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
  

https://grd.gov.ua/
https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_89_14
https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_89_14
https://public.nazk.gov.ua/declaration/09ceb1ec-593b-43e8-a5cc-2145560ed617
https://public.nazk.gov.ua/declaration/09ceb1ec-593b-43e8-a5cc-2145560ed617
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_86a1ecc3-09a3-48fb-922c-96b4e36b157b
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_86a1ecc3-09a3-48fb-922c-96b4e36b157b


  
  
  
  
  

Протокол 
електронного голосування 

(є невід’ємною складовою рішення) 
  
20.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації         
13-ма голосами з 20 голосів членів Ради.  
  
 
У голосуванні взяли участь 20 членів: 

1. Валько Вадим 
2. Воробйов Євген 
3. Жернаков Михайло 
4. Куйбіда Роман 
5. Кулібаба Андрій 
6. Марчук Антон 
7. Маселко Роман 
8. Моторевська Євгенія 
9. Савчук Андрій 
10. Смалюк Роман 
11. Стригун Дмитро 
12. Сухоставець Роман 
13. Шепель Тарас 
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