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РІШЕННЯ  

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

Афанасьєва Вадима Олексійовича (з додатком в редакції від 10.05.17) 
   

Проаналізувавши інформацію про Афанасьєва Вадима Олексійовича (далі –        
Кандидат), суддю Первомайського міськрайонного суду Харківської області,       
Громадська рада доброчесності вирішила за необхідне звернути увагу Вищої         
кваліфікаційної комісії суддів України  на таку інформацію: 
 
1. Згідно з даними, що містяться у досьє Кандидата, близькі особи Кандидата            
неодноразово здійснювали поїздки на територію РФ, у тому числі після початку           
окупації України. 
 
Подібна інформація не характеризує Кандидата, але може бути приводом для запитань           
під  час співбесіди з Кандидатом у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України. 
 
2. Варто зауважити також, що син Кандидата має у власності 3 квартири (2 подаровані              
батьком, одна придбана) та автомобіль Ніссан Кашкай. Автомобіль придбаний у 2013           
році із зазначеною в декларації вартістю 199 350 грн. У 2015 році сином придбано              
квартиру у місті Харків здекларована вартість - 795 600 грн. Сукупний дохід сина з              
2012 по 2015 роки, що був на той час студентом, склав 35 648 грн., а отже, він не мав                   
можливості купувати зазначене майно. Можемо припустити, що майно набувалось за          
кошти Кандидата. Варто зазначити, що сукупний дохід Кандидата з 2012 по 2016 роки             
складав 1 025 618 грн.  
Варто зазначити, що Кандидатом надавались пояснення з приводу цих питань, що           
спростовують повністю дану інформацію і додаються до неї.(Додаток 2). 
 
Громадська рада доброчесності не вважає викладене достатнім для висновку про          
невідповідність Кандидата критеріям професійної етики та доброчесності.       
Водночас викладені факти можуть бути оцінені Вищою кваліфікаційною комісією         
суддів України у сукупності з іншими обставинами, які характеризують         
Кандидата.  



 
 Додатки:  
Додаток1:публікація  про сина 
Додаток 2:Пояснення Кандидата 
Додаток 3: Повідомлення на портал Громадської ради доброчесності 
Додаток 4: Додаткові матеріали щодо інформації про оточення Кандидата 
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