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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Жданової Валентини Сергіївни 
критеріям доброчесності та професійної етики 

 

Проаналізувавши інформацію про Жданову Валентину Сергіївну (далі – Кандидат), яка є           
суддею Апеляційного суду Донецької області, Громадська рада доброчесності виявила дані,          
які дають підстави для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та           
професійної етики. 

Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень 6.11.2015 р. та 10.11.2015 р.            
Апеляційним судом Донецької області м. Артемівськ (м. Бахмут) було ухвалено три рішення,            
доповідачем в яких була Жданова Валентина Сергіївна:  

▪ Ухвала про відкриття апеляційного провадження, єдиний унікальний номер        
243/6537/15-ц, за якою було відкрите апеляційне провадження за апеляційною         
скаргою державного виконавця відділу державної виконавчої служби       
Селидівського міського управління юстиції на ухвалу Слов'янського       
міськрайонного суду (додаток 1); 

▪ Ухвала про залишення апеляційної скарги без руху, єдиний унікальний номер          
227/5139/15-ц, за якою було відмовлено в задоволені заяви публічного         
акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» про відстрочення       
сплати судового збору за подачу апеляційної скарги на ухвалу Добропільського          
міськрайонного суду Донецької області (додаток 2); 

▪ Ухвала про відкриття апеляційного провадження єдиний унікальний 235/4901        
/15-ц, за якою було відкрито апеляційне провадження на рішення         
Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (додаток 3). 

 

Відповідно до відомостей, що містяться в Досьє кандидата на посаду судді (стор. 209) та              
інформації, наданої Кандидатом через портал grd.gov.ua (додаток 4), Громадська рада          
доброчесності має обгрунтовані підстави стверджувати про те, що протягом 6-10 листопада           
2015 року Кандитат була відсутня в м. Артемівськ (м. Бахмут), перебуваючи на тимчасово             
окупованих територіях, і не могла ухвалювати зазначені рішення, що є порушенням чинного            
законодавства та норм професійної етики. 

Наведені факти, дають підстави для висновку, що кандидатура Жданової Валентини          
Сергіївни  не відповідає вимогам доброчесності та професійної етики. 

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. 
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Додатки: 

1. Ухвала  243_6537_15-ц від 6_11_15; 
2. Ухвала 227_5139_15-ц від 6_11_15; 
3. Ухвала 235_4901 _15-ц від 10_11_15; 
4.  Відповідь на запитальник ГРД. 
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