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Рішення  

про надання інформації щодо судді  
Апеляційного суду Донецької області  

Сєдих Андрія Вікторовича 
 

 
Проаналізувавши інформацію про суддю Громадська рада доброчесності виявила факти,         
які є важливими для цілей кваліфікаційного оцінювання. 

У п. 5 Декларації доброчесності за 2015-2016 роки суддя підтвердив, що своєчасно            
подавав декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого          
самоврядування, в якій зазначено достовірні відомості. Однак, під час аналізу майнових           
декларацій судді було виявлено численні неточності щодо декларування майна, права          
користування майном і оцінки майна. 

Зокрема, у декларації за 2012 рік:  

- суддя не декларує право користування квартирою у м. Донецьк 51,4 кв. м., яка             
належить його дружині та сину; 

- не вказує вартість авто Мазда 6 2008 року випуску на момент придбання; 
- не вказує право користування авто членами сім’ї. 

У декларації за 2013 рік: 

- не декларує право користування квартирою 86,10 кв. м членами сім’ї; 
- не декларує авто, і при цьому не вказує дохід від відчуження майна; 
- не вказує вартість придбання квартири 86,10 кв. м. 

У декларації за 2014 рік: 

- не вказує право користування квартирою 86,10. кв.м та не вказує її вартість; 
- декларує авто Мазда 6, проте не вказує його вартість; 
- не вказує право користування авто дружиною; 
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- не вказує право користування квартирою у м. Маріуполь 69 кв. м. (згідно з             
декларацією за 2015 рік). 

У Декларації за 2015 рік: 

- не вказує вартість квартири 86, 10 кв. м; 
- не вказує вартість оренди квартири у м. Маріуполь 69 кв. м; 
- не вказує право користування майном дружиною. 

      У Декларації за 2016 рік: 

- не вказує вартість квартири 86,10 кв. м; 
- не вказує вартість користування квартирою у м. Маріуполь 45 кв. м. 
 

 

Просимо Комісію надати оцінку викладеним фактам під час прийняття рішення          
щодо судді за результатами кваліфікаційного оцінювання. 

 

Координатор  

Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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ПРОТОКОЛ 
електронного голосування 

рішення про надання інформації 
 

6 березня 2018 р. Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання           
інформації 13 - ма голосами з 17 голосів членів Ради.  

 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


