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Рішення 
про скасування висновку 

щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду  
Жданової Валентини Сергіївни 

 
 
Жданова Валентина Сергіївна (далі – Кандидат) є суддею Апеляційного суду          
Донецької області і бере участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду. 
 
За результатом аналізу інформації про Кандидата Громадська рада доброчесності         
12.04.2017 р. затвердила Висновок про невідповідність Жданової Валентини Сергіївни         
критеріям доброчесності та професійної етики.  
 
Висновок зроблено на підставі даних Єдиного державного реєстру судових рішень за           
06.11.2015 р. та 10.11.2015 р., а також відомостей, що містяться в Досьє кандидата на              
посаду судді, інформації, наданої Кандидатом через портал grd.gov.ua.  
 
Громадська рада доброчесності вказувала на те, що протягом 6-10 листопада 2015 р.            
Кандитат була відсутня в м. Артемівськ (м. Бахмут), перебуваючи на тимчасово           
окупованих територіях, і не могла ухвалювати судові рішення. 
 
Кандидат надала Вищій кваліфікаційній комісії суддів України письмові пояснення         
щодо Висновку Громадської ради доброчесності та надала пояснення під час          
співбесіди. Кандидат не заперечує проти поїздки на тимчасово окуповану територію в           
період 6-10 листопада 2015 р., при цьому вказала, що 6 та 10 листопада 2015 року були                
днями в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію, до поїздки та після            
повернення Кандидат була на роботі та виконувала свої професійні обов’язки, надала           
докази. 
 
У зв’язку з поясненнями Кандидата, Громадська рада доброчесності вважає, що          
зазначеної у Висновку інформації недостатньо для твердження про невідповідність         
Кандидата критеріям професійної етики та доброчесності. 

https://grd.gov.ua/


 
Громадська рада доброчесності вирішила скасувати Висновок про невідповідність        
кандидата на посаду судді Верховного Суду Жданової Валентини Сергіївни критеріям          
доброчесності та професійної етики, затвердженого 12.04.2017 р. 
 
Просимо Вищу кваліфікаційну комісію суддів України відомості, повідомлені у         
скасованому Висновку, щодо Жданової Валентини Сергіївни вважати інформацією        
наданою, відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 87 Закону України “Про судоустрій і статус суддів                
України”. 
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