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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Холод Руслан Віталійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 76,5
Результати практичного завдання – 34
Загальний результат іспиту – 110,5
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
Згідно з декларацією кандидата за 2015 рік кандидат має на праві користування земельну ділянку площею 431 кв.м
(дата набуття права – 17.08.2007), а подружжя у період у період з 1999 по 2013 роки отримали право користування на 6
автомобілів, 1 водний засіб та легковий причіп. Окрім того, у дружини Руслана Холода задекларовано квартиру площею
62 кв.м (дата набуття права – 19.01.1999, право власності належить третім особам). Однак, відомостей про жоден з цих
об’єктів не було вказано в декларації Руслана Холода за 2014 рік.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду неповнота даних в
декларації, наявність суттєвих розбіжностей між відомостями про майно при порівнянні декларацій є індикаторами, які
можуть свідчити про порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя задекларованим доходам та
прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Кар’єра:
2004-т.ч. – має право на зайняття адвокатською діяльністю (з 2012 до т.ч. призупинено);
2009–2017 – суддя Черкаського окружного адміністративного суду (з 2011 по 2014 заступник голови суду; з 2017 року
обіймав посаду судді безстроково);
2005-2009 – директор ТОВ “Лексюрконсалт”;
2003-2005 – юрист, адвокат Адвокатської компанії “Пола”;

2001-2003 – юрист ТОВ “Юрлекс”;
1999-2001 – директор ДП “Інфотехцентр-регіон”;
1998-1999 – начальник митного відділу ТОВ “Стрім”;
1994-1997 – начальник служби митних процедур СП “Цемекс”.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Рішення Вищої ради правосуддя “Про звільнення Холода Р.В. з посади судді Черкаського окружного адміністративного
суду за власним бажанням”
Додаткова інформація
Згідно декларації за 2017 рік, дружина кандидата отримала подарунок у грошовій формі в розмірі 600 000 грн.

