+38 067 233 28 12

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Докійчук Костянтин
Леонтійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 76,5
Результати практичного завдання – 42
Загальний результат іспиту – 118,5
ВИБУВ З КОНКУРСУ

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою
правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, ухвалення
сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками
державних органів

Оцінка доброчесності
Непрозорість статків
1) В майновій декларації за 2014 кандидат не декларує жодних доходів крім доходів членів своєї сім’ї. Натомість у
власній автобіографії як кандидата на посаду директора НАБУ кандидат зазначає, що провадив адвокатську практику
протягом 2014 року. Також, в досьє кандидата містяться копії судових рішень за 2014 рік, в яких Докійчук здійснював
представництво. З огляду на зазначене, виникають обґрунтовані сумніви щодо достовірності відомостей про доходи
кандидата у майновій декларації 2014 року.
2) В майновій декларації кандидата за 2017 рік сума задекларованого річного доходу кандидата складає 3000 грн.
Натомість у досьє кандидата міститься інформація щодо надання правової допомоги у 2017 році мінімум за 2
договорами. З огляду на це виникають обґрунтовані сумніви щодо достовірності відомостей про доходи кандидата у
майновій декларації 2017 року.
3) У своєму рішенні Громадська рада доброчесності звертає увагу, що у майновій декларації кандидата за 2015 рік
кандидат декларує готівкові кошти в розмірі 15 250 дол. США та 202 000 грн. З врахуванням задекларованих Докійчуком
та членами його сім’ї доходів за 2014 та 2015 рік, сума даних накопичень перевищує суму задекларованих доходів, а
отже виникають обгрунтовані сумніви щодо невідповідності стилю життя кандидата задекларованим доходам.
4) Згідно інформації, що міститься у майнових деклараціях Докійчука за 2015 та 2017 роки, дружина кандидата має на
праві користування квартиру площею 47,2 м. кв. (дата набуття права – 19.03.2007) та на праві спільної власності
квартиру площею 51,9 м. кв. ( дата набуття права – 21.10.2003). Натомість, в майновій декларації за 2014 рік відомості
про дане майно відсутні.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Вищого Антикорупційного Суду
наявність суттєвих розбіжностей між відомостями про майно при порівнянні декларацій та наявність обґрунтованих
сумнівів про невідповідність стилю життя кандидата задекларованим доходам є індикатором, який може свідчити про

порушення кандидатом критерію в прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Кар’єра:
1998 – т.ч. – працює адвокатом у м. Буча.
2003-2011 – начальник юридичного департаменту ПАТ “Українська гірничо-металургійна компанія”.
1994-2003 – юрисконсульт.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2018 роки:
1. Докійчук Наталія Вікторівна (дружина) – 2004 по т.ч. приватний нотаріус.
2. Докійчук Анастасія Ігорівна (невістка) – 2017-2018 адвокат.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2018 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Рішення Громадської ради доброчесності про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду Докійчука Костянтина Леонтійовича критеріям доброчесності та професійної
етики
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
1. Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у 2016-2017
рр, однак за результатами кваліфікаційного оцінювання набрав 716 балів, що не дозволило йому увійти до списку 30
суддів, рекомендованих на призначення на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.
2. У 2015 році був кандидатом на посаду директора НАБУ.

