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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Ковтунович Микола Іванович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 85,5
Результати практичного завдання – 55,5
Загальний результат іспиту – 141
Остаточний результат – 747
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду Ковтуновича М.І.

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:
2004 – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.

Кар’єра:
2004 – 2015 – суддя Кузнєцовського міського суду Рівненської області (з 2010 року обраний на посаду судді
безстроково).
2000-2004 – працював на посадах (стажист, помічник судді у Володимирському районному суді Рівненської області.
1996 -2000 – помічник голови суду в Радивилівському районному суді Рівненської області.
1994-1996 – консультант в Заріченському районному суді Рівненської 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 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Рішення про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації щодо кандидата на посаду судді
Верховного Суду Ковтуновича Миколи Івановича.
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
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 703,5 бали балів, вибув з конкурсу за результатами
підсумкового рейтингу, що не дозволило йому увійти до списку 30 суддів, рекомендованих на призначення на посаду
судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Інша інформація:
Як вбачається із рішення Громадської ради доброчесності, та згідно з електронною декларацією судді за 2015 рік
(аналогічно за 2016), останній володіє готівковими коштами у розмірі 8000 доларів США та 1000 євро, що за теперішнім
курсом зазначених валют до гривні становить близько 240 000 грн. Така сума коштів приблизно дорівнює річному
доходу сім’ї судді (самого судді та його дружини). Водночас в останні роки суддя та його дружина придбали коштовні
об’єкти нерухомості: у 2012 р. дружина судді придбала частину квартири (50 %) загальною площею 43,8 кв. м. у місті
Рівне вартістю 201 400 грн.; у 2014 р. суддя придбав земельну ділянку загальною площею 1100 кв. м. у селі Городище
Рівненського району Рівненської обл., вартістю 93 329 грн.

