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РІШЕННЯ  

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

Агафонова Сергія Анатолійовича 
 

Проаналізувавши інформацію про Агафонова Сергія Анатолійовича (далі – Кандидат),         
який є суддею Солом’янського районного суду м. Києва,  Громадська рада доброчесності           
вирішила надати Вищій кваліфікаційної комісії суддів України  інформацію про Кандидата. 

У декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого          
самоврядування за 2016 рік Кандидат вказав, що членом його сім’ї є Агафонова Юлія             
Володимирівна як особа, яка проживає спільно з Кандидатом, однак не перебуває з ним у              
шлюбі (https://public.nazk.gov.ua/declaration/d3e838df-cb3e-4121-b4a6-87f3650b8c2e).  

Згідно з даними декларації члени сім’ї Кандидата володіють коштовними корпоративними          
правами, зокрема, на ТОВ «Бізнес салон груп», вартість яких складає 1 300 000 грн. 

Однак, у досьє міститься інформація, що Кандидат задекларував не усі корпоративні права,            
які належать членам його сім’ї. Так, відповідно до даних досьє, особі, яка проживає спільно з               
Кандидатом, однак не перебуває з ним у шлюбі належить частка 33,3 % у обслуговуючому              
кооперативі «Садово-житловий комплекс «Мрія-дім», статутний капітал якого складає 4 500         
грн. Дані досьє додатково перевірені та підтверджені інформацією з Єдиного державного           
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (додаток 1).  

Оцінюючи цю інформацію, Громадська рада доброчесності враховує, що вартість не          
задекларованих корпоративних прав є порівняно невисокою. Ми також враховуємо, що          
особа, яка є членом сім’ї Кандидата згідно з даними декларації у 2016 р., не була членом                
сім’ї Кандидата у попередньому році. Зважаючи на ці обставини, Громадська рада           
доброчесності не вважає викладене достатньою підставою для висновку про невідповідність          
Кандидата критеріям доброчесності і професійної етики, однак звертає увагу Вищої          
кваліфікаційної комісії суддів України на ці факти, які можуть бути обговорені під час             
проведення співбесіди з Кандидатом, та відповідно оцінені Комісією. 

 

Додаток: 

1. Інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних        
осіб-підприємців та громадських формувань. 
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