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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Острович Сергій Ернестович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 72,75
Результати практичного завдання – 77,5
Загальний результат іспиту – 150,25
Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність кандидата
Островича С.Е. на посаду судді Верховного Суду
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ

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 2014 рік дохід членів сім’ї судді становив 12 000 грн, а судді 272 360 грн. Також, згідно декларації за 2015
рік, дохід судді становив 263 983 грн, дохід дочки судді становив 162 576, в тому числі від відчуження майна, а дружина
судді не отримала за рік жодного доходу. Проте, у 2015 році кількість коштів на банківському рахунку дружини судді
стрімко зросла, в порівнянні з 2014 роком. Так, в декларації за 2014 рік сума коштів на банківських рахунках становила
900 000 грн. Вже у 2015 сума вкладу збільшується до 3 780 000 грн. З огляду на зазначений рівень доходів судді та членів
його сім’ї, виникають сумніви у джерелах походження коштів, що знаходяться на банківському рахунку дружини судді.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду неповнота даних в
декларації, наявність суттєвих розбіжностей між відомостями про майно при порівнянні декларацій є індикаторами, які
можуть свідчити про порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя задекларованим доходам та
прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кар’єра:
2010–2017 – суддя Вищого адміністративного суду України;
2007–2008 – перший заступник голови Державної податкової адміністрації України;
2001-2010 – суддя, перший заступник голови Київського апеляційного господарського суду (з 2004 обраний

безстроково);
липень – серпень 2001 – перший заступник голови господарського суду м. Києва;
1999-2001 – суддя арбітражного суду м. Києва (з 1999 року заступник голови суду; з 2000 перший заступник голови суду);
1993-1999 – президент Адвокатського об’єднання “Адвокатська фірма №1”;
1991-1993 – адвокат, виконуючий обов’язків завідуючого, завідуючий спеціалізованої юридичної консультації №1
Президії Київської обласної колегії адвокатів;
1987-1991 – державний арбітр Державного арбітражу УРСР;
1983-1987 – державний арбітр Державного арбітражу при Київському міськвиконкомі;
1980-1983 – юрисконсульт відділу 1-го Київського виробничого об’єднання “авторемонт”.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2012-2016 роки:
1. Острович Ельза Сергіївна (дочка) – з 2016 по т.ч. секретар судового засідання Окружного адміністративного суду м.
Києва.

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 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Рішення Вищої ради правосуддя “Про звільнення Островича С.Е. з посади судді Вищого адміністративного суду України у
відставку”

Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
За інформацією “Радіо Свобода”, був одним із 8 кандидатів на призначення у Вищу раду правосуддя від з’їзду адвокатів у
2015 році.
Інша інформація:
1. У 2012 році захистив кандидатську дисертацію у Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок
України.
2. Згідно з даними досьє, був кандидатом у народні депутати Верховної Ради України у 2002 році.

