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18 травня 2017 р.
РІШЕННЯ
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації
щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Шицького Івана Богдановича
Проаналізувавши інформацію про 
Шицького Івана Богдановича (далі – Кандидат), що є
суддею у відставці, Громадська рада доброчесності виявила такі дані.
Відповідність витрат і майна кандидата на посаду судді та членів його сім’ї, а також
близьких осіб задекларованим доходам.
1. Відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування,
за
2015
р.
(https://public.nazk.gov.ua/declaration/6018a4b5-2332-4b32-bea9-86c2b031ddf3
) Кандидат декларує
готівкові кошти в сумі 600 000,00 грн. (належать Кандидату) та 300 000,00 грн. (належать
дружині Кандидата), які в подальших деклараціях не зазначаються, проте Кандидатом вказується
набуття родиною права власності на рухоме майно (транспортного засобу) та нерухоме майно
(квартири) (https://public.nazk.gov.ua/declaration/36e3e5f0-f1b7-45c0-bdae-d19c10a1d119
).
Членом сім’ї Кандидата є дружина - Шицька Валентина Володимирівна, яка працює заступником
начальника управління пільг, державної та регіональної допомоги у Департаменті соціальної
політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
Саме дружина набуває в 2016 році право власності на квартиру в м. Києві площею 182,10 кв.м. за
249 400,00 грн., а також автомобіль Фольксваген Гольф за 706 700,00 грн.
Громадська рада доброчесності вважає, що на співбесіді Кандидат має пояснити джерела
походження готівкових коштів в сумах, вказаних в деклараціях, а також неймовірно низьку ціну
квартири площею 182,10 кв.м. в м. Києві.

2. Дружині Кандидата належить житловий будинок загальною площею 459,8 кв.м. в населеному
пункті Михайлівка-Рубежівка Київської області. У Громадської ради доброчесності виникають
питання щодо формування джерел для будівництва житлового будинку в Михайлівці-Рубежівці
на 459,8 кв.м, адже за даними, що містяться в досьє Кандидата, заробітна плата дружини в період
2012-2016 рр. становить приблизно 120 тис. грн. на рік.
Наявність незабезпечених зобов’язань майнового характеру, які можуть мати істотний
вплив на здійснення правосуддя
Громадська рада доброчесності звертає увагу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на
отримання дружиною Кандидата в 2016 р. подарунку у негрошовій формі від громадянина
Савчука В.А. на суму 249 400,00 грн., що також, на думку Громадської ради доброчесності, має
бути пояснено під час співбесіди.
Додатково Громадська рада доброчесності повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів
України про те, що відповідно до даних Досьє, Кандидат є засновником Громадської організації
ТІЗ "ДЕСЕНКА", з якою пов’язана передача в приватну власність земельних ділянок у
Деснянському районі м. Києва, що викликала значний суспільний резонанс.
Рішенням Київради №538/538 від 16.10.2008 р. «Про передачу громадянам, членам товариства
індивідуальних забудовників «Десенка», у приватну власність земельних ділянок для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і
споруд…» Кандидату передано у приватну власність земельну ділянку між селом Троєщина та
річкою Десенка у Деснянському районі м. Києва, площею 0,10 га.
Землі, на яких було розпочато будівництво котеджного містечка «Десенка», у 1991 році були
виділені чорнобильцям, однак їм так і не вдалося їх приватизувати. Згодом землі були відібрані
та передані у власність суддям.
Джерела інформації http://nikorupciji.org/2014/03/13/sudy-voobsche-podonky-yly-lysh-neskolko-desyatkov/
http://gazetavv.com/news/incidents/57542-zemlya-i-sudi.html
http://alder.pp.ua/2012/10/90_11.html
Громадська рада доброчесності вважає, що цієї інформації недостатньо для висновку про
невідповідність Кандидата на посаду судді Верховного Суду Шицького Івана Богдановича
критеріям професійної етики та доброчесності, але надає її для врахування її під час
співбесіди та оцінки Кандидата за цими критеріями.
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