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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Верховець Анатолій
Анатолійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 75
Результати практичного завдання – 80
Загальний результат іспиту – 155
Висновок громадської ради Доброчесності про невідповідність кандидата
Верховець А.А. на посаду судді Верховного Суду
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

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:
1984 – Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова.

Кар’єра:
2018 – т.ч. – суддя Північного апеляційного господарського суду ;
2002-2018 – суддя Київського апеляційного господарського суду;
1992-2002 – арбітр арбітражного суду Херсонської області;
1991-1992 – юрисконсульт колгоспу “Дружба” Горностаївського району Херсонської області;
1987-1991 – інструктор, заступник завідуючого організаційного відділу Горностаївського районного комітету Компартії
України;
жовтень-грудень 1987 – юрисконсульт колгосп “Дружба” Горностаївського району Херсонської області;
1985-1987 – інструктор організаційного відділу Тарутинського районного комітету Компартії України;
1984-1985 – секретар адміністративної комісії Тарутинського райвиконкому Одеської області;

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2012-2016 роки:
1. Верховець Тетяна Михайлівна (дружина) – з 2012 по 2016 є суддею Апеляційного суду м. Києва.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2013 рік
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

Рішення Громадської ради доброчесності про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду Верховця Анатолія Анатолійовича
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у 2016-2017
рр, однак за результатами кваліфікаційного оцінювання набрав 715,25 бали, що не дозволило йому увійти до списку 30
суддів, рекомендованих на призначення на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Інша інформація:
1) За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 25 травня 2016 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Верховець А.А. займаній посаді судді.

2) У 2010 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького.
3) Згідно з декларацією за 2015 рік, Верховець А.А. та його дружина є власниками акцій 17 компаній по всій Україні.
Зокрема, сам суддя є власником акцій великих металургійних заводів (зокрема, ВАТ «Металургійний комбінат
«Азовсталь», Алчевський металургійний комбінат), ПАТ «Укрнафта», а його дружина є акціонером ВАТ «Укртелеком» та
декількох інших великих підприємств.

4) Згідно з рішенням Громадської ради доброчесності, Верховець А.А. повідомив, що був членом Комуністичної партії
Радянського Союзу (КПРС) у період з 1978 по 1991 роки. Проте, у відповідному пункті (розділ 5 пункт 2) анкети на посаду
судді Верховець зазначив, що не є і не був членом політичних партій.

