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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Рибачук Андрій Іванович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 78
Результати практичного завдання – 70
Загальний результат іспиту – 148
Остаточний результат – 796

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
У відкритих джерелах не було знайдено інформацію, яка б відповідно до методології ЧЕСНО. Фільтруй суд! прямо чи
опосередковано свідчила про порушення кандидатом критеріїв доброчесності.
Біографічна довідка
Освіта:
1997 – Львівський державний університет імені Івана Франка

Кар’єра:
2018 – т.ч. – суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду;
2011-2018 – суддя Львівського апеляційного адміністративного суду;
2006 – 2011 – суддя Трускавецького міського суду Львівської області (з 2011 року обраний на посаду судді безстроково);
2004-2006 – начальник Дрогобицького міськрайонного управління юстиції Львівської області;
2003-2004 – начальник Дрогобицького міського управління юстиції Львівської області;
2000-2003 – заступник начальника відділу Державної виконавчої служби Дрогобицького міського управління юстиції
Львівської області;
травень-вересень 2000 – державний виконавець Дрогобицього районного управління юстиції Львівської області.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Рибачук Віталій Іванович (брат) – з 2016 по т.ч. працює прокурором Військової прокуратури Львівського гарнізону
західного регіону України; з травня по липень 2016 року працював начальником секретаріату Військової прокуратури
західного регіону України; з 2014 по 2016 був заступником прокурора Прокуратури Турківського району Львівської

області; з 2013 по 2014 працював старшим помічником прокурора Прокуратури Львівської області; з 2011 по 2013
працював старшим помічником прокурора, старшим прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури Львівської
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 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у 20162017 рр, однак отримав менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту й вибув з конкурсу (120,25 бали).

Інша інформація:
1. Як повідомляють “Наші гроші”, у березні 2017 року суддя Рибачук у складі колегії суддів прийняв постанову, якою
зобов’язав Державну службу геології та надр розглянути заяву щодо видачі ТОВ «ЄвроГаз Мінералс» спецдозволу на
геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою Середньопридніпровського блока Українського щита.
Як зазначено на веб-сайті “Наші гроші”, на території Українського щита раніше були виявлені корінні родовища
алмазів, це одна з небагатьох ділянок в країні, де існують перспективи видобутку коштовного каміння.
Згідно з даними веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів, 11 липня 2018 року Рибачук Андрій Іванович підтвердив
можливість здійснювати правосуддя.

