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РІШЕННЯ 

про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації 

щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Сердюка Валентина Васильовича 

 

Проаналізувавши інформацію про Сердюка Валентина Васильовича (далі – Кандидат), 

заступника керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ, Громадська рада доброчесності вирішила надати таку інформацію. 

 

На портал Ради надійшла копія звернення від громадянки Волошиної Н.Б., адресована 

Голові ВККС, а саме заяви про вчинення злочину Кандидатом шляхом заволодіння 

шахрайським шляхом коштами родини заявниці. 

 

В мережі інтернет міститься публікація, яка серед іншого описує конфлікт, про який 

йдеться в заяві - http://www.compronet.info/Scandal/434/ 

 

Від Кандидата на портал Ради надійшли пояснення стосовно конфлікту, який має місце між 

ним, і його колишнім підлеглим Олександром Волошиним. Як зазначає Кандидат, 

Олександр Волошин та його близькі родичі тривалий час звертаються до правоохоронних 

органів з заявами неправдивого змісту про нібито вчинення злочинів, перевірка фактів по 

яким не знаходить підтвердження. Як пояснює Кандидат: «Підставою звернень Волошиної 

Н. Б. став факт затримання її чоловіка Волошина О. С. працівниками правоохоронних 

органів 9 вересня 2014 р. за підозрою у скоєнні ним кримінального правопорушення 

(шахрайства). Після цього Волошина О. С. за його заявою було звільнено із займаної посади 

в апараті ВССУ у вересні 2014 р., а його сина Волошина В. О. – за прогул без поважних 

причин у серпні 2015 р..» 

 

Зазначені обставини свідчать що Кандидат дійсно має конфлікт з колишнім співробітником 

О.Волошиним. При цьому, відповідно до пояснень Кандидата, і інформації в наведеній 

вище публікації, сам О.Волошин обвинувачується у вчиненні злочину.  

 

Натомість, повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень кандидатом не 

знайшли підтвердження, та стосовно Кандидата відсутні будь-які кримінальні провадження 

(відповідно до даних досьє Кандидата). 

 

https://grd.gov.ua/
http://www.compronet.info/Scandal/434/


Громадська рада доброчесності не знаходить підстав для висновку про невідповідність 

кандидата критеріям доброчесності і професійної етики, в тому числі на підставі наведених 

вище відомостей, та передає копію пояснень Кандидата, адресованих Раді. 

 

Додаток: Пояснення кандидата стосовно публікації в Інтернет. 
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