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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Огороднік Костянтин
Михайлович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 75,75
Результати практичного завдання – 83
Загальний результат іспиту – 158,75
Остаточний результат – 744,75

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
Як зазначено у рішенні Громадської ради доброчесності, з 2010 р. Огороднік К.М. працює суддею Рівненського
апеляційного господарського суду, що знаходиться в м. Рівному. Однак, в оприлюднених майнових деклараціях за
2013–2015 рр. суддя не вказував права щодо житла у м. Рівному. Найближчі задекларовані жилі приміщення
знаходилися у м. Хмельницькому – приблизно за двісті кілометрів від м. Рівне.

Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду неповнота даних в
декларації є індикатором, який може свідчити про порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя
задекларованим доходам та прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
2001 – Хмельницький інститут регіонального управління та права.

Кар’єра:
2018 – т.ч. – суддя Північно-західного апеляційного господарського суду;
2010-2018 – суддя Рівненського апеляційного господарського суду;
2005-2010 – суддя Господарського суду Хмельницької області (з 2010 року обраний на посаду судді безстроково);
2004-2005 – помічник заступника голови Господарського суду Хмельницької області;
2003-2004 – провідний спеціаліст Господарського суд Хмельницької області;

2002-2003 – секретар судового засідання Господарського суду Хмельницької області;
2001-2004 – юрисконсульт ЗАТ “Аніспром”.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Огороднік Наталія Генріхівна (дружина) – з 2012 року дотепер працює помічником судді Господарського суду
Рівненської області. З січня 2017 року має право на зайняття адвокатською діяльністю, з березня 2017 року зупинено
на підставі заяви.
2. Огороднік Віта Михайлівна (сестра) – з 2011 року дотепер працює помічником судді Хмельницького окружного
адміністративного суду; з 2009 по 2011 роки працювала на різних посадах (консультант відділу, провідний спеціаліст
відділу, в.о. начальника відділу) у Хмельницькому окружному адміністративному суді.
3. Огороднік Олександр Сергійович (двоюрідний брат) – з 2010 року дотепер є депутатом Ярмолинецької селищної ради.
4. Марцинкевич Анатолій Миколайович (двоюрідний брат) – з 1998 по 2010 рік є суддею Апеляційного суду
Хмельницької області. З 2016 року дотепер обіймає посаду голови суду. До цього часу, з 2010 по 2014 рік був
секретарем і членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; з 2002 по 2010 рік був заступником голови
Апеляційного суду Хмельницької області.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2013 рік
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 Громадської ради доброчесності про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду Огородніка Костянтина Михайловича
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у 2016-2017
рр, однак за результатами кваліфікаційного оцінювання набрав 707,5 балів, що не дозволило йому увійти до списку 30
суддів, рекомендованих на призначення на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Інша інформація:
У 2015 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

