
ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ 
 

Вул. Механізаторів, 9, м. Київ, 03109                          https://grd.gov.ua 
__________________________________________________________________________ 
  

  

  

                                                                                            Затверджено Громадською радою 

                                                            доброчесності 

                                                                12 квітня 2017 р. 

  

 

РІШЕННЯ  

про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації 

щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Князєва Всеволода Сергійовича 
  

Громадська рада доброчесності затвердила інформацію щодо кандидата на посаду судді          
Верховного Суду (Касаційного адміністративного суду) Князєва Всеволода Сергійовича,        
який обіймає посаду Миколаївського окружного адміністративного суду (далі – Кандидат). 
  
1. Наявність у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування, даних, що можуть свідчити про непрозорі статки Кандидата          
або члена його сім’ї 
  
У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого          
самоврядування (далі – Декларація), за 2015 та 2016 рік вказано, що тесть кандидата Мороз              
Анатолій Прокопович є власником, зокрема, такого майна: 
 

● Земельна ділянка загальною площею 554 кв. м. у м. Миколаєві (дата набуття права             
29.09.2015); 

● Житловий будинок загальною площею 46,30 кв. м. у м. Миколаєві (дата набуття права             
29.01.2014); 

● Об’єкт незавершеного будівництва (об'єкт повністю або частково побудований з         
матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або члена його сім'ї) загальною площею            
192,6 кв. м. (дата набуття права не наводиться). (У Декларації про майно, доходи,             
витрати і зобов’язання фінансового характеру Кандидата за 2014 рік міститься          
інформація про те, що триває реконструкція житлового будинку площею 46,3 кв.м. «до            
220». Імовірно, ідеться про даний об’єкт незавершеного будівництва). 

  

https://public.nazk.gov.ua/declaration/0d11e35a-c44c-4c57-b31b-2035c901e37e
https://public.nazk.gov.ua/declaration/6a615ca5-cfbf-4ddb-838b-b4d290f95147


При цьому, згідно з даними Декларації, Мороз А.П. є пенсіонером, єдиним задекларованим            
джерелом його доходу є пенсія, річний розмір якої склав 13 326 грн. (у 2015 році). 
  
Слід зауважити, що придбання нерухомого майна відбулося невдовзі після призначення          
Кандидата суддею Миколаївського окружного адміністративного суду (Указ Президента        
України від 18.10.2013 № 571/2013 «Про призначення суддів»). 
 
Кандидат у листі на адресу ГРД пояснив, що “джерелами походження задекларованих мною            
коштів та придбання майна є офіційні доходи мене та моєї дружини. З 2001 по травень 2013                
року (12 років) я працював адвокатом, мав добрі заробітки. Моя дружина – Князєва Ю.А. з 2008                
року і по теперішній час (9 років) працює приватним нотаріусом, має високий дохід. З усіх цих                
доходів сплачувалися всі необхідні податки. З жовтня 2013 року і по теперішній час я працюю               
суддею, з 2015 року – головою суду, маю високу заробітну плату”. 
 
Однак, пояснення щодо джерел походження доходу Мороз А.П. (тесть Кандидата) як члена сім'ї             
(окрім пенсії) Кандидат не надав. 
  
2. Публічні заяви, спрямовані проти певних ідей оновлення судової влади 
  
Кандидат, перебуваючи на посаді голови Миколаївського окружного адміністративного суду,         
висловлювався проти заяви тодішнього Голови Верховної Ради України В. Гройсмана щодо           
«кардинального оновлення суддівського корпусу» (за аналогією з оновленням патрульної         
поліції). Відповідні слова були процитовані та до сьогодні розміщені на офіційному веб-порталі            
«Судова влада України»: 
  
«Голова Миколаївського окружного адміністративного суду Всеволод Князєв висловив думку,         
що безвідповідальні висловлювання представників інших гілок влади щодо оновлення         
суддівського корпусу – це перший крок до зруйнування всієї судової системи України, тому             
судді очолюваного ним суду затвердили відкрите звернення з цього приводу». 
  
Разом з тим, нам невідомо, чи згадане відкрите звернення було оприлюднино у публічних             
джерелах. 
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