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РІШЕННЯ 

про скасування висновку 
щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Данка Віктора Йосиповича 
  
Данко Віктор Йосипович (далі - Кандидат) є суддею, головою Ужгородського          
міськрайонного суду Закарпатської області.  

Проаналізувавши інформацію про Кандидата, Громадська рада доброчесності виявила        
дані, які дають підстави для висновку про невідповідність Кандидата критеріям          
доброчесності та професійної етики. Висновок було затверджено 05.05.2017.  

Підставою для Висновку стало недекларування Кандидатом майна, що належить його          
дочці. Однак Кандидат надав Громадській раді доброчесності документи, що свідчать          
про помилку працівника БТІ. Після оприлюднення Висновку Кандидат звернувся до          
відповідних служб і помилку в реєстрі було виправлено. “Помилка запису в реєстрі            
2/10 майна за моєю донькою Данко Антонії Вікторівни сталася по вині працівника БТІ,             
який вчасно 2011 році не погасив даний запис, а виник він в зв'язку з зміною поштової                
адреси, після звернення мною в реєстраційну службу даний недолік було усунуто про            
що надсилаю Вам витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,            
згідно якого видно, що мною в майновій декларації все було відображено вірно”. 

Також Кандидат надав документи щодо роз’яснення інформації, наданої Громадською         
радою доброчесності. 

“Щодо інформації ради доброчесності про сумнів законності джерела доходів моєї          
матері Данко Тамари Федорівни коштів, які вона мені позичила також надаю договір            
купівлі-продажу від 18.01.2017 року згідно якого моя мама Данко Тамара Федорівна в            
результаті відчуження належної їй земельної ділянки отримала 300 тис. грн”.  

Громадська рада доброчесності вважає, що Кандидат переконав, що недекларування         
права власності його доньки виникло внаслідок технічної помилки працівника БТІ.          
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Наведені обставини недекларування з огляду на пояснення Кандидата не є достатніми           
для висновку про його недоброчесність. 
 
Ураховуючи викладене, Громадська рада доброчесності вирішила скасувати       
Висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Данка          
Віктора Йосиповича критеріям доброчесності та професійної етики,       
затвердженого 05.05.2017 р. 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності 
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