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РІШЕННЯ  

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

Докійчука Костянтина Леонтійовича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

 
Проаналізувавши інформацію про Докійчука Костянтина Леонтійовича (далі –        
Кандидат), який є адвокатом, Громадська рада доброчесності вирішила надати таку          
інформацію. 
 
1. З декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014             
та 2015 роки (додатки 1 і 2) Кандидата виявлено такі дані. У декларації за 2014 р.                
Кандидат вказав дохід членів сім’ї 148 063 грн, власний дохід  – 0 грн.  
 
Вказівка в автобіографії Кандидата на посаду директора Національного антикорупційного         
бюро України (http://www.president.gov.ua/docs/dokinchuk_K.pdf) на провадження     
адвокатської практики протягом 2014 р. за повної відсутності доходу і відсутності           
будь-яких інших задекларованих у 2014 р. та наступному 2015 р. Кандидатом доходів            
породжує обґрунтований сумнів щодо відповідності таких відомостей задекларованим        
видаткам Кандидата. Крім того, Кандидат декларує право на автомобіль Subaru Outback           
2006 р. випуску, об’єкти нерухомого майна (будинок 294,6 кв.м., квартира 60,1 кв.м.), що,             
вочевидь, потребують витрат на обслуговування. Задекларованих вкладів у банках у 2014           
р. Кандидат не мав взагалі, за сім’єю кандидатом задекларовано вклад на 16 794,63 грн. 
 
У 2015 р. Кандидатом також взагалі не декларується дохід, тоді як щодо членів сім’ї              
(дружини) задекларовано 46 918 грн. доходу. 
  
При цьому, за підсумками 2015 р. Кандидат декларує готівкові кошти у спільній власності             
сім'ї в розмірі 15 250 дол. США та 202 000 грн. З урахуванням вказаних вище доходів                
джерело походження цих коштів є незрозумілим, адже вказана сума накопичень (без           
урахування видатків сім’ї протягом року) перевищує сукупний дохід сім’ї за 2014-2015 рр. 
 
Вочевидь, окрім заощаджень сім’я Кандидата протягом 2014 та 2015 років мала           
здійснювати хоча б мінімальні витрати на утримання задекларованого нерухомого та          
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рухомого майна, а також забезпечувати власні життєво необхідні потреби. 
 
Викладене потребує додаткового дослідження, чи відповідає рівень життя        
Кандидата задекларованим ним власним доходам та доходам його сім’ї. 
 
2. Додатково слід зазначити, що вказуючи права сім’ї на нерухоме майно, Кандидат у 2014              
р. не зазначав наявність права власності дружини (яка зазначена членом сім’ї як в 2014,              
так і у 2015 р.) на квартиру в м. Буча площею 51,9 кв.м., яка відповідно до декларації                 
Кандидата за 2015 р. була набута у власність ще 21.10.2003 р. Натомість цей об’єкт              
вказаний лише у декларації за 2015 р., що може свідчити про неповноту декларування             
Кандидатом об’єктів нерухомості членів сім’ї у 2014 р. 
 

Громадська рада доброчесності не вважає викладене достатнім для висновку про          
невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики, однак вказані         
факти мають бути досліджені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у          
сукупності з іншими обставинами, що характеризують Кандидата. 

 
 
Додатки 
 
1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014           

р. 
2. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015           

р. 
 
 
                                                                               
Координатор  
Громадської ради доброчесності 
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