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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Ковчежнюк Василь
Миколайович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 78
Результати практичного завдання – 34,5
Загальний результат іспиту – 112,5
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) У деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки зазначено, що на праві користування у судді разом з дружиною перебуває
земельна ділянка загальною площею 1200 кв.м (дата набуття прав – 15.06.2012), а також у власності у дружини
перебувають дві земельні ділянки загальною площею 2500 кв.м (дата набуття прав – 06.06.2013) та 1500 кв.м (дата
набуття прав – 09.12.2013). Проте, у декларації за 2014 рік відомості про вказану земельну ділянку відсутні.
2) У деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки зазначено, що на праві користування у судді Ковчежнюка разом з дружиною
перебуває житловий будинок площею 127 кв.м (дата набуття права – 15.06.2012). Проте, у декларації за 2014 рік
відомості про вказане майно відсутні.
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:
Харківський юридичний інститут.

Кар’єра:
1993 – т.ч. – суддя Гайсинського районного суду Вінницької області (у 2003 обраний безстроково, з 2000 призначений
головою суду);
1991-1993 – займався адвокатською діяльністю;

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Ковчежнюк Людмила Іванівна (дружина) – з 2013 по 2017 головний бухгалтер Гайсинського ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій
області;
2. Бабенко Володимир Іванович (рідний брат дружини) – з 2013 по 2014 працював заступником прокурора області,
прокурором області у Прокуратурі Київської області;
3. Кугутюк Олександр Васильович (племінник) – у 2013 працював старшим дільничним інспектором Тульчинського РВ
УМВС України у Вінницькій області;
4. Олійніченко (Бабенко) Оксана Володимирівна (племінниця дружини) – з 2013 по 2017 працювала на різних посадах
(старший прокурор, заступник начальника відділу, прокурор відділу) у Прокуратурі міста Києва;
5. Паламарчук Олег Анатолійович (племінник) – з 2017 по т.ч. працює старшим державним інспектором митного поста
“Городоще” Рівненської митниці ДФС.

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
Додаткова інформація
Інша інформація:
За інформацією “Вінниця.інфо”, суддя Ковчежнюк був суддею у справі мера Гайсина Анатолія Гука та інших місцевих
посадовців, яких звинувачували у розтраті бюджетних коштів під час дезінфекції та дезодорації дитячих закладів. Як
повідомляє УНІАН, суддя Ковчежнюк ухвалив вирок, яким визнав винним Анатолія Гука та призначив йому покаранні у
виді позбавлення волі строком на 7 років з конфіскацією майна.

