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РІШЕННЯ
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації
щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Ковальчука Олександра Васильовича
Проаналізувавши інформацію про 
Ковальчука Олександра Васильовича(далі – Кандидат),
суддю Апеляційного суду Вінницької області, Громадська рада доброчесності вирішила
надати таку інформацію.
В електронних деклараціях 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування за 
2015 та 
2016 р. Кандидат вказав, що з 01.01.2015 р. має право
безоплатного користування житловим будинком загальною площею 258,1 кв.м (додаток 1) та
земельною ділянкою прощею 1200 кв. м. у с.Бохоники Вінницького району Вінницької
області, право власності на які належить Ковальчук Марії Онуфріївні, матері Кандидата.
Крім того, як вказано в електронній декларації Кандидата, вартість будинку, набутого
Ковальчук Марією Онуфріївною, становила 839 978 грн. За інформацією з досьє Кандидата,
сукупний дохід Ковальчук Марії Онуфріївни за 2012-2016 роки склав 22 873 грн, а її
фактичним місцем проживання є с. Кожухів Літинського району Вінницької області.
Наведене ставить під сумнів можливість придбання Ковальчук Марією Онуфріївною
вказаного житлового будинку та дає підстави припускати, що будинок було придбано за
кошти Кандидата для особистого користування з метою приховування від декларування.
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.
Разом з тим, відповідно до наданої Кандидатом інформації (додаток 2) Кандидат був членом
КПРС з 1987 по 1991 роки.
Громадська рада доброчесності не вважає за можливе оцінювати цей вчинок
Кандидата, однак вирішила передати отриману інформацію Вищій кваліфікаційній
комісії суддів України.
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Кандидат повідомив про відсутність конфлікту інтересів у будь-якого з членів 
Громадської
ради доброчесності або інших підстав для сумнівів у неупередженості члена 
Громадської
ради доброчесності.
Додатки
1. Фото будинку у с. Бохоники Вінницького району Вінницької області;
2. Запитальник.
Координатор
Громадської ради доброчесності
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