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РІШЕННЯ
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Леонтовича Андрія Миколайовича
Проаналізувавши інформацію про Леонтовича Андрія Миколайовича (далі - Кандидат), який
є суддею Київського окружного адміністративного суду, Громадська рада доброчесності
виявила інформацію та факти, які потенційно можуть бути важливими для цілей оцінювання
Кандидата.
Згідно з даними Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру
заборон відчуження об’єктів нерухомого майна № 152182444, колишня дружина Кандидата
Леонтович Любов Петрівна є власником таких об’єктів нерухомого майна:
•
Квартири у місті Києві загальною площею 79,1 кв. м;
•
Квартири у місті Києві загальною площею 113,5 кв. м.
Обидві квартири були придбані Леонтович Любов’ю Петрівною у 2012 році.
Згідно з даними досьє Кандидата, шлюб Кандидата з Леонтович Любов’ю Петрівною було
розірвано 07.04.2012.
Таким чиним, невдовзі після розірвання шлюбу з Кандидатом його колишня дружина набула у
власність дві квартири у місті Києві.
Громадська рада доброчесності не вважає викладене достатнім для висновку про
невідповідність Кандидата критеріям професійної етики та доброчесності. Водночас, викладені
факти мають бути оцінені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у сукупності з
іншими обставинами, які характеризують Кандидата та можуть свідчити про невідповідність
критеріям доброчесності та професійної етики.
Громадська рада доброчесності 11.01.2019 надіслала Кандидатові з даного приводу питання,
однак станом на день затвердження цього рішення відповіді від Кандидата не надходило.
Додатки
1. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та
Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру
заборон відчуження об’єктів нерухомого майна № 152182444
Координатор
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ПРОТОКОЛ
електронного голосування
(є невід’ємною складовою рішення)
12.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення 14-ма голосами з 20
голосів членів Ради.
У голосуванні взяли участь 14 членів:
Валько Вадим
Жернаков Михайло
Куйбіда Роман
Кулібаба Андрій
Марчук Антон
Маселко Роман
Моторевська Євгенія
Савчук Андрій
Середа Максим
Смалюк Роман
Соколенко Наталія
Стригун Дмитро
Сухоставець Роман
Яким'як Олег
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(підписано електронним цифровим підписом)

