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РІШЕННЯ  

про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації  
щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Затолочного Віталія Семеновича  
 

Проаналізувавши інформацію про Затолочного Віталія Семеновича (далі –        
Кандидат), який є суддею Львівського апеляційного адміністративного суду,        
Громадська рада доброчесності вирішила надати Вищій кваліфікаційній комісії суддів         
України інформацію про Кандидата. 

 
Постановою Верховної Ради України від 7 березня 2012 року Кандидата було           
призначено на посаду судді Львівського апеляційного адміністративного суду. У анкеті          
на посаду судді Верховного Суду Кандидат вказав будинок по вул. Стецька у м. Львів              
як місце фактичного проживання. Однак, подаючи декларації про доходи, майно,          
витрати і зобов’яззання фінансового характеру за 2013-2014 роки (Додатки 1, 2) та            
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого         
самоврядування за 2015, 2016 роки Кандидат жодного разу не вказав будь-який об’єкт            
нерухомого майна у м. Львів на праві власності чи користування родини. 
 
Крім того, відповідно до даних з досьє Кандидата, з грудня 2014 року по травень 2015               
року він мав право розпорядження автомобілем AUDI А8 2000 року випуску, однак не             
вказав про право користування цим автомобілем у декларації за 2014 р. 
 
Інтернет-портал «ЮА1 Медіа» повідомляє, що суддя причетний до так званого          
рейдерського захоплення Житомирської кондитерської фабрики, у зв’язку з чим         
Комітет з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради доручив НАБУ та            
Вищій раді юстиції перевірити діяльність Кандидата та інших суддів (Додатки 3, 4). 
  
Громадська рада доброчесності не вважає викладене достатнім для висновку про          
невідповідність Кандидата критеріям професійної етики та доброчесності.       
Водночас викладені факти мають бути оцінені Вищою кваліфікаційною комісією         
суддів України у сукупності з іншими обставинами, які характеризують         
Кандидата. 
 

1 

https://public.nazk.gov.ua/declaration/67a22e0c-614b-434b-9d96-d0c019743186
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ca932a82-c497-463f-8aec-3e2891af6985


 
Додатки: 
 

1. Декларація про доходи, майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру за          
2013 р.; 

2. Декларація про доходи, майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру за          
2014 р.; 

3. Стаття з порталу «ЮА1 Медіа»; 
4.  Стаття з порталу «ЮА1 Медіа». 

 
Координатор Громадської ради доброчесності  
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