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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Могил Сергій Костянтинович
ВИБУВ З КОНКУРСУ
Отримав менший за мінімально допустимий бал для анонімного письмового
тестування

Результати анонімного письмового тестування – 56,25 балів
Кандидат на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного
Суду
Працює суддею з 2002 року, а на посаді судді Вищого господарського суду
України з 2009 року.
Сумнівні рішення
Відповідно до реєстру судових рішень суддя Могил С.К. був головуючим у складі
колегії суддів, які у березні 2013 року відмовили задовольнити позовні вимоги
військового прокурора Чернівецького гарнізону, який звернувся в інтересах
держави в особі Міністерства оборони України та Квартирно-експлуатаційного
відділу м. Чернівці із позовом про визнання недійсним договору про спільну
діяльність, який було укладено з ПП “Виробничо-комерційна фірма “Ліскомсервіс”. За даними з веб-сайту «Наші гроші» це дозволяє підприємству
орендувати державні землі за безцінь, оскільки вказаний договір передбачав
передачу фірмі у платне користування до травня 2014 року земельної ділянки
площею 202,1 га, а також ділянки площею 1,97 га разом із водоймами. Першу
ділянку фірма взялася охороняти, відповідно, не оплачуючи за оренду. На другій
вона отримала право самостійно господарювати і «отримувати продукцію
рослинництва та рибальства». При цьому договором була встановлена плата за
користування ділянкою площею 1,97 га у розмірі 792,52 грн. Оплата за рік чи за
місяць – не повідомляється.
Статки
Згідно із деклараціями за 2013 – 2015 роки сукупний дохід судді Могила та його
сім’ї вже третій рік поспіль стабільно більший мільйона гривень: 1 126 491 грн –
2013 рік, 1 295 339 грн – 2014 рік, 1 285 042 грн – 2015 рік.
Згідно із інформацією з веб-сайту «Bihus.info» Арсен Аваков нагородив суддю
пістолетом «Форт 17-05». Сам Могил Сергій коментувати таке нагородження
відмовився.
Зв’язки
Відповідно до декларації родинних зв’язків за 2011 – 2015 роки дядько судді –
Ківалов Сергій Васильович, народний депутат України від політичної партії
«Опозиційний блок», а двоюрідна сестра – Ківалова Тетяна Сергіївна, депутат
Одеської міської ради, адвокат ТОВ ЮК “ТСК”.

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

