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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Соловйов Іван Миколайович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 74,25
Результати практичного завдання – 76
Загальний результат іспиту – 150,25
ВИБУВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПЕЦЗАСІДАННЯ

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
У декларації за 2015 рік зазначено, що на праві користування з 2012 року у судді перебуває квартира площею 77,66 кв.м
у смт. Магдалинівка Дніпропетровської області, на праві власності з 2010 року – земельна ділянка площею 29,14 кв.м. у
смт. Магдалинівка. Проте, у декларації за 2014 рік відомості про це майно відсутні.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду
наявність інформації з достовірних відкритих джерел про суттєві розбіжності між відомостями про майно при порівнянні
декларацій є індикатором, який може свідчити про порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя
задекларованим доходам та прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Кар’єра:
2012 – т.ч. – суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області;
2007 – 2012 – старший судовий розпорядник, помічник судді Харківського апеляційного адміністративного суду;
2005 – 2005 – юристконсульт аграрно-виробничого ТОВ “Агроцентр К”.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Соловйов Микола Іванович (батько) – з 1976 по 2016 обіймав посаду судді Магдалинівського районного суду
Дніпропетровської області

2. Соловйова Ольга Миколаївна (сестра) – з 2005 займається індивідуальною адвокатською діяльністю
3. Халатур Ростислав Валентинович (двоюрідний брат) – з 2017 працює адвокатом, з 2010 працює помічником суду
Дніпропетровського окружного адміністративного суду
4. Семененко Марина Олександрівна (близька особа) – з 2012 обіймає посаду судді Запорізького окружного
адміністративного суду

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
Інша інформація:
1) Захистив кандидатську дисертацію у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

