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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Сердюк Валентин Васильович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 74,25
Результати практичного завдання – 102,5
Загальний результат іспиту – 176,76
Остаточний результат – 734,75

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
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:
1998 – Київський університет імені Тараса Шевченка, Військовий інститут.
Кар’єра:
2018 – т.ч. – заступник керівника апарату Верховного Суду України;
2010-2018 – заступник керівника апарату у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ;
2007-2010 – начальник управління забезпечення діяльності Судової палати у господарських справах Верховного Суду
України;
2006-2007 – заступник керівника апарату, начальник управління забезпечення діяльності Судової палати у
господарських справах Верховного Суду України;
2004-2006 – помічник судді Військової колегії Верховного Суду України;
2002-2003 – помічник заступника голови військової палати Верховного Суду України;
1998-2002 – помічник судді Військової колегії Верховного Суду України.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Сердюк Лариса Рудольфівна (близька особа) – з 2011 по 2015 працювала головним спеціалістом сектору
організаційної роботи та забезпечення діяльності керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
2. Сердюк Ніна Василівна (сестра) – з 2005 по 2015 працювала помічником судді у Вищому адміністративному суді
України.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
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
Рішення Громадської ради доброчесності про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду Сердюка Валентина Васильовича
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,
однак за результатами кваліфікаційного оцінювання набрав 636,25 балів, що не дозволило йому увійти до списку 30
суддів, рекомендованих на призначення на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.
Інша інформація:
1) У 2003 році захистив кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
2) У 2009 році захистив докторську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

