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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Квятковський Анатолій
Степанович
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 72
Результати практичного завдання – 77,5
Загальний результат іспиту – 149,5
ВИБУВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПЕЦЗАСІДАННЯ

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
У декларації за 2015 рік зазначено, що на праві користування у дружини судді перебувають господарська будівля та інші
споруди площею 91 кв.м у місті Рівне (дата набуття права – 26.12.2007). Проте, у декларації за 2014 рік відомості про
вказане майно відсутні.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду
наявність інформації з достовірних відкритих джерел про ознаки приховування статків родичів є індикатором, який
може свідчити про порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя задекларованим доходам та прозорості
статків.
Біографічна довідка
Освіта:
1987 – Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. Дзержинського.

Кар’єра:
1999–2016 – суддя Апеляційного суду Рівненської області (1999 року обраний на посаду судді безстроково);
1993–1999 – суддя Костопільського районного суду Рівненської області;
1988-1993 – індивідуальна адвокатська діяльність;
березень – жовтень 1988 – заступник голови Колгоспу імені Кузнецова Костопільського району;
1986-1988 – ведучий юрисконсульт Костопільського районного агропромислового об’єднання;
липень – грудень 1985 – старший юрисконсульт Управління сільського господарства Костопільського райвиконкому;
1984-1985 – старший юрисконсульт Берестовецького спецкарєру ВО “Рівнешляхбудматеріали”;

1980-1984 – судовий виконавець Костопільського районного народного суду.

Зв’язки:
Згідно з деклараціями родинних зв’язків за 2011-2015 і 2013-2017 роки:
1. Квятковська Галина Ростиславівна (дружина) – з липня 2018 дотепер працює начальником відділу в Рівненському
окружному адміністративному суді. До цього часу, з 2017 по 2018 була головним спеціалістом суду. До того, з 2008 по
2017 була начальником того ж відділу.
2. Квятковський Ярослав Анатолійович (син) – з 2014 дотепер обіймає посаду судді Тернівського районного суду міста
Кривого Рогу Дніпропетровської області. До цього часу, з 2013 по 2014 був прокурором Гощанського району
Рівненської області.
3. Квятковська Євгенія Олександрівна (невістка) – з 2012 до 2014 займалася індивідуальною адвокатською діяльністю.

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 за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
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 отримав менший за мінімально допустимий бал для анонімного письмового тестування.

Інша інформація:
Як повідомляє портал “Четверта влада”, суддя Квятковський А.С. був у складі колегії суддів, яка постановила ухвалу про
скасування відсторонення від посади начальника Сарненського районного відділу поліції Ігора Харитонова,
підозрюваного у причетності до “кришування” незаконного видобутку бурштину на Рівненщині.
Втім, суддя Квятковський А.С. висловив окрему думку у цій справі, в якій зазначив, що відсторонення Харитонова І. є
законним, а судове рішення апеляційної інстанції про скасування цього відсторонення є невмотивованим і
необґрунтованим.

