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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Скржешевський Максим
Станіславович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 72
Результати практичного завдання – 43,5
Загальний результат іспиту – 115,5
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
Непрозорість статків
Згідно з декларацією за 2017 рік, сукупний дохід Скржешевського М.С. склав 10160. грн. При цьому, відповідно до
вказаної кандидатом інформації, у власності судді є квартира у м. Вінниці, а також він користується автомобілем Hyundai
І30. Натомість, згідно інформації з майнової декларації , у кандидата відсутні готівкові кошти або кошти на банківських
рахунках. З огляду на це є об’єктивні підстави вважати, що кошти, витрачені кандидатом на утримання нерухомого
майна та побутові витрати значно перевищують суму задекларованих доходів, а отже є підстави стверджувати про
невідповідність стилю життя кандидата задекларованим доходам.

Неетична поведінка
Скржешевський М.С. у власній декларації доброчесності за 2017 рік вказав, що ним не здійснювалися витрати, що
перевищують його доходи. Однак, відповідно до відомостей з майнової декларації кандидата за 2017 рік, у нього
зазначений річний дохід у розмірі 10 160 грн. З урахуванням мінімальних необхідних витрат на проживання однієї
людини виникають сумніви у достовірності твердження кандидата щодо відсутності витрат, які б перевищили річний
дохід у розмірі 10 160 грн.

Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду
наявність інформації з достовірних відкритих джерел про можливі неповні або недостовірні відомості у документах, які
заповнюються кандидатом, є індикатором, який може свідчити про порушення кандидатом критерію дотримання норм
професійної етики.
Біографічна довідка

Освіта:
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Кар’єра:
05.2011 — т.ч. — адвокат, що здійснює адвокатську діяльність індивідуально
01.2011 — 04.2011 — юрист в ТОВ “Овертайм”
12.2010 — 01.2011 — юрист в ТОВ “Магіцентр”
05.2008 — 11.2010 — юрист в ТОВ “Юридична компанія Чорної”
2008 — т.ч. — має право на зайняття адвокатською діяльністю
2005 — 2008 — робота в державній податковій інспекції у м. Вінниці
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