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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Сватіков Андрій Вікторович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 76,5
Результати практичного завдання – 69,5
Загальний результат іспиту – 146
Остаточний результат – 667
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
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:
Донецький державний університет.

Кар’єра:
2015–2016 – суддя Ленінського районного суду м. Харкова;
2001-2015 – суддя Калінінського районного суду м. Донецька (з 2005 по 2006 заступник голови суду; з 2006 року обраний
на посаду судді безстроково);
1994-2001 – працював на різних посадах (стажер, слідчий, прокурор, старший прокурор) у Прокуратурі Донецької області;
1990-1994 – юрисконсульт Кооперативу “Лотта”.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2018 роки:
1. Сватікова Дар’я Андріївна (дочка) – з 2015 по т.ч. працює секретарем судового засідання у Господарському суді
Донецької області.
2. Левченко (Сватікова) Олена Вікторівна (сестра) – з 1998 по 2015 працювала приватним нотаріусом в Донецькому
міському нотаріальному окрузі.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація перед звільненням за січень-жовтень 2016 року
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2018 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Сватікова Андрія Вікторовича
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 690,5 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. Згідно з рішенням Громадської ради доброчесності, суддя не вказав у деклараціях за 2015 та 2016 роки наявність у
дружини корпоративних прав, зокрема 30% у статутному капіталі ТОВ “Кібела”. Громадська рада доброчесності
зазначає, що кандидат надав письмові пояснення, в яких вказує, що його дружина заперечувала наявність таких прав.
Кандидат стверджував, що це помилка і він здійснить заходи задля її виправлення. Відомості про дані корпоративні
права відсутні також у декларації за 2017 рік.
2. Згідно з рішенням Громадської ради доброчесності, близькі родичі Сватікова Андрія Вікторовича систематично
відвідують окуповані території.

