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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Ковальчук Володимир
Дмитрович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 78,75
Результати практичного завдання – 52,5
Загальний результат іспиту – 131,25
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
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:
1986 – Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського.

Кар’єра:
2008 – т.ч. – суддя Волинського окружного адміністративного суду;
2001 – 2008 – суддя Горохівського районного суду Волинської області (з 2006 року обраний на посаду судді безстроково;
з 2007 року заступник голови суду);
2000-2001 – стажист Горохівського районного суду Волинської області;
1989-2000 – помічник прокурора, старший помічник прокурора прокуратури Горохівського району;
1987-1989 – помічник прокурора прокуратури Любомльського району Волинської області;
1986-1987 – стажист прокуратури Любомльського району Волинської області.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє

Декларація за 2012 рік
Декларація за 2013 рік
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
Додаткова іфнормація
Інша інформація
1. Згідно із деклараціями за 2015, 2016 і 2017 роки суддя набув у 2006 році у власність земельну ділянку площею 19235
кв.м, у 2010 – земельну ділянку площею 1851 кв.м., у 2011 році – земельну ділянку площею 4810 кв.м, що разом
становить 25896 кв.м. Однак, у деклараціях за 2012, 2013 і 2014 роки суддя вказав земельні ділянки загальною
площею 21896 кв.м.
Пояснення Ковальчука В.Д.

