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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Іваненко Ігор Володимирович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 84,75
Результати практичного завдання – 74,5
Загальний результат іспиту – 159,25
Остаточний результат – 762,25

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
У відкритих джерелах не було знайдено інформацію, яка б відповідно до методології ЧЕСНО. Фільтруй суд! прямо чи
опосередковано свідчила про порушення кандидатом критеріїв доброчесності.
Біографічна довідка
Освіта:
Одеська національна юридична академія

Кар’єра:
2013 – т.ч. – суддя Апеляційного суду Черкаської області;
2007 – 2013 – суддя Черкаського районного суду Черкаської області;
2004 – 2007 – завідувач кафедри, доцент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
2003 – 2004 – викладач Черкаського навчально-консультаційного центру Одеської національної юридичної академії.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Іваненко Володимир Демидович (батько) – з 1988 по 2013 рік обіймав посаду судді у Апеляційному суді Черкаської
області.

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 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
1) За даними веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 17 квітня 2018 року Комісія ухвалила рішення про
відповідність Іваненка займаній посаді судді.
2) Як повідомляється на веб-сторінці “5 канал” та вбачається з реєстру судових рішень, суддя Іваненко був головуючим у
складі колегії суддів, яка постановила ухвалу про залишення без змін рішення Придніпровського районного суду міста
Черкаси про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Вадима Мельника, підозрюваного у
вбивстві журналіста, учасника Майдану Василя Сергієнка. Нагадаємо, журналіста Сергієнка викрали з власного двору в
Корсуні-Шевченківському Черкаської області 4 квітня 2014 року, а наступного дня знайшли замордованим у ямі зі
сміттям у лісі.
3) У 2003 році захистив кандидатську дисертацію у Одеській національній юридичній академії.

