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ВИСНОВОК 

про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Давиденка Едуарда Володимировича  

критеріям доброчесності та професійної етики 
 

Давиденко Едуард Володимирович (далі – Кандидат) працював суддею з 1995 року.            
Був суддею Київського районного суду м. Полтави, а з 1998 року суддя Апеляційного             
(обласного) суду Полтавської області. З 16.09.2016 р. - суддя у відставці. 

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

 
1. Недостовірність відомостей у декларації родинних зв'язків 
 
Відповідно до декларації родинних зв'язків за 2011-2015 роки, що міститься у досьє            
Кандидата, у Кандидата відсутні будь-які родичі, які мали бути включені в цю            
декларацію. Водночас, відповідно до даних досьє та інформації, що міститься у           
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого         
самоврядування за 2016 рік Кандидат перебуває у близьких родинних зв’язках з           
Давиденком Дмитром Едуардовичем, який є його сином. Згідно з даними з Єдиного            
реєстру адвокатів України, Давиденко Дмитро Едуардович має право на заняття          
адвокатською діяльністю з 2011 року і відповідно до ч. 2 ст. 61 закону України “Про               
судоустрій і статус суддів” входить до переліку осіб, які мають бути зазначені в             
декларації родинних зв'язків. 

  
Таким чином, встановлено, що Кандидат повідомив неповні відомості у декларації          
родинних зв’язків. На думку Громадської ради доброчесності, цей факт свідчить про           
допущення Кандидатом недоброчесної поведінки. 
 
2. Недостовірність відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання         
функцій держави або місцевого самоврядування 
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У декларації за 2015 рік Кандидат вказав, що має права (які саме права не зазначено) на                
незавершене будівництво, яке знаходиться за адресою м. Полтава, вулиця Прозора,          
площею 236 кв. м., яке є власністю батька Кандидата. При цьому прав на земельну              
ділянку, на якій знаходиться незавершене будівництво у декларації за 2015 році не            
вказано. У декларації, яку Кандидат подавав перед звільненням за період з 01 січень             
2016 - 15 вересень 2016, об’єкта незавершеного будівництва уже немає. А у Декларації             
за 2016 рік об’єкт незавершеного будівництва та земельна ділянка під ним вказані як             
власність Кандидата, яка набута за договором дарування.  
 
Звертаємо увагу, що відповідно до даних досьє 06.06.2014 р. Кандидат отримав від            
батька, який був попереднім власником незавершеного будівництва, довіреність        
строком дії до 06.06.2024 р. на розпорядження земельною ділянкою, розташованою за           
адресою: місто Полтава, вулиця Прозора, здійснення будівництва житлового будинку з          
господарськими спорудами на вказаній земельній ділянці. Відповідно до п. 3 с. 46            
Закону України “Про запобігання корупції” у декларації зазначаються також відомості          
про об’єкти декларування що є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт            
декларування може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних          
осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права           
розпорядження ним. 
 
З огляду на цей пункт, дані про земельну ділянку, а також про незавершене             
будівництво очевидно мали бути вказані у всіх електронних деклараціях Кандидата,          
однак право на земельну ділянку під незавершеним будівництвом не вказане у           
деклараціях за 2015 та за період з 01.01.2016 р. - 15.09.2016 р. А незавершене              
будівництво не вказане у декларації за період з 01.01.2016 р. - 15.09.2016 р. Тобто              
кандидатом порушено вимоги законодавства щодо декларування майна. 
 

Вважаємо, що наведених фактів достатньо для висновку про невідповідність         
Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. 

Водночас, вважаємо за необхідне доповнити цей висновок додатковою інформацією,         
яка може бути важливою для цілей оцінювання Кандидата: 

Відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та          
місцевого самоврядування поданої Кандидатом за 2016 рік дружина Кандидата набула          
у власність легковий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 120 2008 року випуску 30             
грудня 2008 року. Вартість на момент набуття права власності склала 260 000 грн.             
Аналіз декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру          
поданих Кандидатом за 2003 (додаток 1), 2004 (додаток 2), 2005 (додаток 3), 2006             
(додаток 4), 2007 (додаток 5), 2008 (додаток 6) роки дає можливість зробити висновок,             
що витрати на придбання вказаного автомобілю (260 000 грн.) майже вдвічі           
перевищили річний дохід родини Кандидата за 2008 рік (157 339 грн.) та склали більше              
половини (55%) від усього доходу родини Кандидата протягом 2003-2008 років (475           
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662 грн). Даний факт дозволив журналістам поставити під сумнів відповідність майна           
членів сімї Кандидата задекларованим доходам, про що було зазначено у          
журналістських розслідуваннях, які заслуговують на увагу. 
 
Відповідно до частини четвертої статті 19 Регламенту Громадської ради         
доброчесності за наявності важливої інформації Рада у подальшому може окремим          
рішенням змінити або скасувати висновок, або затвердити новий висновок. 
 
Додатки  
1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2003            
рік;  
2. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2004            
рік;  
3. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2005            
рік;  
4. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2006            
рік; 
5. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2007            
рік;  
6. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2008            
рік;  
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