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Рішення
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Коротенка Євгена Васильовича
Проаналізувавши інформацію про суддю Апеляційного суду Луганської області
Коротенка Євгена Васильовича (далі – Кандидат), Громадська рада доброчесності
виявила дані, які за певних обставин можуть свідчити про невідповідність Кандидата
критеріям доброчесності та професійної етики.
1. З
 гідно з досьє, Кандидат у 2017 році разом з дружиною майже 10 днів перебував на
території Російської Федерації. Потребує підтвердження нагальність такого
перебування на території держави-агресора.
За відсутності такого підтвердження можна дійти висновку, що кандидат на посаду
судді та член його сім’ї допустив поведінку, що свідчить про підтримку агресивних дій
інших держав проти України.
2. Дочка судді Коротенко Ольга у червні 2018 року набула у власність на підставі
договору купівлі-продажу квартиру загальною площею 40,1 кв. м у м. Києві. Вартість
квартири за приблизною оцінкою може становити 30-35 тис. доларів США або 786 917 тис. грн в перерахунку на курс долара станом на червень 2018 року відповідно до
даних НБУ.
Коротенко Ольга є студенткою та за наявною інформацією не має власних доходів, тож
можна припустити, що квартира придбана за рахунок батька, проте наявних
задекларованих заощаджень Кандидата з урахуванням заробітної плати за першу
половину 2018 року ледь-ледь вистачило б на придбання вказаної квартири.
Потребують з’ясування джерела походження коштів на придбання цієї квартири.
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Протокол
електронного голосування
(є невід’ємною складовою рішення)
18.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації
14-ма голосами з 20 голосів членів Ради.
У голосуванні взяли участь 14 членів:
1. Валько Вадим
2. Воробйов Євген
3. Жернаков Михайло
4. Куйбіда Роман
5. Кулібаба Андрій
6. Марчук Антон
7. Маселко Роман
8. Моторевська Євгенія
9. Остапенко Дмитро
10. Середа Максим
11. Смалюк Роман
12. Стригун Дмитро
13. Соколенко Наталія
14. Сухоставець Роман
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