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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Сокалюк Всеволод Петрович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 72
Результати практичного завдання – 86,5
Загальний результат іспиту – 158,6
Позиція ГРД – Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність
кандидата Сокалюка В.П. на посаду судді Верховного Суду
Остаточний результат – 702,5
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО РЕЙТИНГУ

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 2015 рік річний дохід Сокалюка В.П. вказаний у розмірі 11 560 грн., а у 2017 році – 38 400 грн.
Відомості про доходи його родини (дружина та четверо його синів) у деклараціях відсутні. Враховуючи необхідність
здійснення витрат на власне проживання та проживання дружини і дітей, утримання нерухомості (у власності родини
Сокалюків знаходиться чотири квартири, три нежилих приміщення, садовий (дачний) будинок і гараж), є об’єктивні
підстави вважати, що кошти, витрачені кандидатом на утримання нерухомого майна та побутові витрати значно
перевищують суму задекларованих доходів.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду наявність інформації
про невідповідність стилю життя задекларованим доходам є індикатором, який може свідчити про порушення
кандидатом критерію прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
Одеський державний університет імені І.І.Мечникова.
Кар’єра:
1995 – т.ч. – має право на зайняття адвокатською діяльністю;
2005-2006 – інструктор та завідуючий секретаріату Одеської обласної організації НП України;
2003-2004 – директор Одеського обласного комунального підприємства “Рада”;
квітень-листопад 2003 – начальник відділу правової та кадрової роботи управління Одеської обласної ради з питань

використання майна та приватизації;
1995-2001 – юрисконсульт ПП “Єдність”;
1994-1995 – юрисконсульт ТОВ “Райдуга”;
1992-1994 – юрисконсульт Роздільнянської районної державної адміністрації;
1985-1986 – працівник з обслуговування Роздільнянського РБК.
Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків кандидата за 2016-2017 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
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 653,75 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 різні часи був членом “Конгресу українських націоналістів”, “Фронту змін” та ВО “Свобода”.

