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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Шабельніков Сергій Кузьмич
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 78,75
Результати практичного завдання – 54
Загальний результат іспиту –132,75
ВИБУВ З КОНКУРСУ

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:
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого
Кар’єра:
2011 – т.ч. – суддя Апеляційного суду Харківської області.
2002-2010 – суддя Зміївського районного суду Харківської області.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Мар’єнко Лариса Михайлівна (дружина) – з 2009 року дотепер обіймає посаду судді Харківського окружного
адміністративного суду.
2. Редька Сергій Дмитрович (двоюрідний брат дружини) – з 2017 року займає посаду заступника начальника
Департаменту забезпечення діяльності Голови Національної поліції України. З 2005 до 2015 рр. був Першим
заступником начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України (до 2015 р. – Департамент
карного розшуку МВС України).
3. Кожушко Сергій Олександрович (племінник дружини судді) – з 2008 року є співробітником Служби безпеки України.
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
Суттєві зміни, 2018
Суттєві зміни, 2018
Декларація родинних зв’язків за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків 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 кримінального суду у складі Верховного Суду у 2016-2017
рр, однак за результатами кваліфікаційного оцінювання набрав 574 бали, що не дозволило йому увійти до списку 30
суддів, рекомендованих на призначення на посаду судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.
Інша інформація:
1) Як зазначено на порталі “Полтавщина”, суддя Шабельніков був у складі колегії суддів, яка скасувала ухвалу
Октябрського районного суду м. Полтави про повернення обвинувального акту прокурору у справі про вбивство мера
Кременчука Олега Бабаєва та судді Автозаводського райсуду Олександра Лободенка та призначила справу на новий
розгляд у суді першої інстанції. Нагадаємо, у Кременчуку ввечері 11 лютого 2014 року невідомий кілька разів вистрілив у
суддю Автозаводського райсуду Лободенка. Потерпілий помер у лікарні. Основна версія слідства – вбивство у зв’язку з
професійною діяльністю. Вранці 26 липня 2014 року застрелили мера Кременчука Бабаєва. За підозрою в причетності до
вбивства мера та судді були затримані голова громадської організації «З питань протидії корупції» Крижанівський,
директор місцевої телекомпанії «Візит» Мельник і двоє ймовірних виконавців вбивства.
2) За інформацією сайту “ТСН”, невідомі спалили автомобіль Volkswagen Passat, який начебто належить судді
Шабельнікову. Також зазначається, що серед причин пожежі розглядається як технічна версія, так і занесення
відкритого джерела вогню.

