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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Соловйов Андрій
Володимирович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 78,75
Результати практичного завдання – 69,5
Загальний результат іспиту – 148,25
Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність кандидата
Соловйова А.В. на посаду судді Верховного Суду
Остаточний результат– ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ

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
1) Згідно із деклараціями за 2014 та 2015 роки, відсутні відомості про наявність у судді чи його родини права власності
чи права користування на нерухоме майно, у якому можна постійно проживати. Законодавство зобов’язує декларувати
об’єкти нерухомості, що належать судді та членам його сім’ї на праві приватної власності або знаходяться у них в оренді
чи на іншому праві користування. Таким чином, суддя мав би задекларувати житло, у якому він проживає (користується)
на будь-яких підставах.
2) У декларації за 2016 рік зазначено, що на праві користування у судді перебуває квартира площею 51,3 кв.м у м. Львів
(дата набуття права – 20.06.2013). Проте, у декларації за 2014, 2015 роки відомості про цю квартиру відсутні.
Пояснення Соловйова А.В.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду наявність інформації з
достовірних відкритих джерел про ознаки приховування статків є індикатором, який може свідчити про порушення
кандидатом критерію відповідності стилю життя задекларованим доходам та прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
Львівський державний університет ім. І. Франка
2000 – University of the Pacific

Кар’єра:

2012 – т.ч. – суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області;
2000-2012 – начальник юридичного відділу корпорації будівельних підприємств “Карпатцивільбуд”;
січень-грудень 2000 – юрисконсульт ТзОВ “Будівельне підприємство “Карпатцивільбуд”;
1998-1999 – юрисконсульт ТзОВ “БКТ “Карпатбуд”;
1997-2013 – працював на посадах асистента кафедри, доцента у Львівській комерційній академії;
квітень-червень 1997 – спеціаліст юридичного сектор АТ “Західно-Український комерційний банк”.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
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 663,75 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) Захистив кандидатську дисертацію у Львівському національному університет ім. І. Франка.

