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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Кривка Василь Павлович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 75,75
Результати практичного завдання – 70,5
Загальний результат іспиту – 146,25
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
Причетність до ухвалення сумнівних рішень
Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень, суддя Кривка В.П. головував у колегії суддів, що ухвалила
рішення про відмову у визнанні недійсним конкурсу з приватизації архітектурного комплексу “Корона” , що є пам’яткою
місцевого значення ХХ століття в Ужгороді.
За інформацією з веб-сайту “Наші Гроші”, в аукціоні з приватизації готелю “Корона”, взяла участь лише одна фірма –
“Проект Готель Консалтинг ЛТД”, одним з кінцевих бенефіціарів якої є депутат Ужгородської міськради Іван Волошин,
який був одним із членів конкурсної комісії з приватизації готелю та пов’язаний з Віктором Медведчуком. Журналісти
також звернули увагу, що архітектурний комплекс було продано за 8 млн. грн, тоді як очікувалося отримати від 24 до 46
млн грн.

Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду можливість
виникнення у стороннього поінформованого спостерігача обгрунтованих сумнівів у дотриманні суддею принципів
справедливості, об’єктивності та неупередженості при прийнятті суспільно важливого судового рішення може свідчити
про порушення кандидатом критерію щодо непричетності до ухвалення сумнівних рішень.
Біографічна довідка
Освіта:
1997 – Львівський державний університет імені Івана Франка.

Кар’єра:
2018 – має право на зайняття адвокатською діяльністю (зупинено на підставі заяви);
2006–2017 – суддя Господарського суду Закарпатської області (з 2011 року обраний на посаду судді безстроково);

2004-2006 – начальник відділу з питань розгляду листів та прийому громадян прокуратури Закарпатської області;
1998-2004 – прокурор відділу представництва інтересів громадян і держави в судах прокуратури Закарпатської області;
1997-1998 – стажист-помічник прокурора Ужгородського району.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Кривка Вікторія Іванівна (дружина) – з 2006 року є адвокатом; з 2017 року дотепер обіймає посаду помічника голови
правління ПАТ “Закарпатгаз”.
2. Кривка Володимир Павлович (брат) – з 1993 року дотепер обіймає посаду судді Міжгірського районного суду
Закарпатської області.
3. Кривка Павло Павлович (брат) – з 1997 року дотепер займається адвокатською діяльністю.
4. Кривка Наталія Володимирівна (племінниця) – з 2013 року дотепер працює помічником судді Господарського суду
Львівської області.
5. Кривка Микола Володимирович (племінник) – з 2015 року дотепер працює помічником судді Закарпатського
окружного адміністративного суду.

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 кандидата за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

