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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Кисельов Вадим Костянтинович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 74,25
Результати практичного завдання – 73,5
Загальний результат іспиту – 147,75
Остаточний результат – 662,75
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО РЕЙТИНГУ

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) Згідно із декларацією за 2014 рік відсутні відомості про наявність у судді чи його родини права власності чи права
користування на нерухоме майно, у якому можна постійно проживати. Законодавство зобов’язує декларувати об’єкти
нерухомості, що належать судді та членам його сім’ї на праві приватної власності або знаходяться у них в оренді чи на
іншому праві користування. Таким чином, суддя мав би задекларувати житло, у якому він проживає (користується) на
будь-яких підставах.
Пояснення кандидата Кисельова В.К.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду неповнота даних в
декларації, може свідчити про порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя задекларованим доходам та
прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
Одеська національна юридична академія.
Кар’єра:
2004 – т.ч. – суддя Суворовського районного суду м. Одеси (у 2010 обраний безстроково);
березень-травень 2004 – юрисконсульт ЗАТ “Лондонська-Бристоль”;
2003-2004 – юрисконсульт Туристична фірма “Лондонська-Бристоль”.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:

1. Іскрова Олена Юріївна (мати) – з 1980 по т.ч. займається 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 судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у 2016-2017 рр,
отримав менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту (112,75) та вибув з конкурсу (112,75 бали).
Інша інформація:
За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 25 липня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Вадима Кисельова займаній посаді судді.

