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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Станік Сергій Романович
Суд
Київський апеляційний господарський суд

Статус
Суддя з 19.09.2013

Кошти

Суддi

134020 UAH
9700 USD
9300 EUR

Сім'ї

9931 UAH

Річний дохід

Суддi

447567 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 207567 грн
Подарунок у грошовій формі: 240000 грн

Земля

Суддi

1200 га
Земельна ділянка:
- 1200 кв.м (100% у власності)

Будівлі

Суддi

216.2 кв. м
195.6 кв.м (100% квартири у власності)
10.6 кв.м (100% машиномісця у власності)
10 кв.м (100% машиномісця у власності)

Декларації
●

2013 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
2000 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Суддівська кар’єра:
2003-2004 – суддя Оболонського районного суду м. Києва;

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину.
Висновки ЧЕСНО про причетність суддів до корупційних діянь, кримінальних або будь-яких інших правопорушень, ухвалення сумнівних рішень,
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2004-2013 – призначено суддею Господарського суду м. Києва в межах п’ятирічного строку (2008 – обрано безстроково);
2013 – т.ч. – обрано суддею Київського апеляційного господарського суду.
Зв’язки:
За інформацією веб-сайту “Українська правда”, Сергій Станік є сином одіозної судді Сюзанни Станік. На веб-сайті
“Українська правда” повідомлялося, що Сюзанна Станік була доповідачем у справі про визнання неконституційним
указу Президента України В. Ющенка про дострокові вибори народних депутатів України. Крім того, за даними веб-сайту
“Інформаційне агентство “УНІАН” Сюзанна Станік була фігуранткою скандалу щодо наявності в неї великої кількості
нерухомості.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2016 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2017 роки
Досьє судді (кандидата на посаду судді)
Висновок Громадської ради доброчесності
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Ухвала № 4152/2дп/15-17 від 18.12.2017 Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Київського апеляційного
господарського суду Станіка С.Р.
Рішення № 742/2дп/15-18 від 14.03.2018 Про відмову у притягненні судді Київського апеляційного господарського суду
Станіка С.Р. до дисциплінарної відповідальності

Доброчесність
Непрозорість статків
1) Згідно з інформацією, зазначеною у висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність Станіка С.Р.
критеріям доброчесності та професійної етики, що підтверджується даними майнової декларації за 2015 рік, суддя не
має у власності чи на праві користування жодних транспортних засобів. Натомість дані, що містяться в досьє судді,
свідчать про те, що Станік С.Р. у звітному році мав право розпорядження на підставі довіреності на 6 транспортних
засобів (серед них MERСEDES-BENZ, BMW, PORSCHE CAYENNE, LAND ROVER DISCOVERY).

2) Згідно з даними, зазначеними у висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність судді Станіка С. Р.
критеріям доброчесності та професійної етики, що підтверджується інформацією, яка міститься в досьє судді, сукупний
дохід Станіка С. Р. за 2012-2016 роки склав 850 279 грн. Водночас, за цей час він здійснив понад 40 закордонних поїздок
та перебував за межами України близько 290 днів сукупно. Крім того, у червні 2014 року суддя здійснив поїздку на
окуповану територію АР Крим, а у листопаді-грудні 2014 року та лютому 2015 року до Російської Федерації.
Неетична поведінка
Під час співбесіди з Сергієм Станіком у ВККС було чимало питань до судді, зокрема щодо його навчання за програмою
Національної школи суддів у Страсбурзі (Франція) у листопаді 2013 року. За даними прикордонної служби, отриманими у
ході кваліфікаційного оцінювання судді в рамках конкурсу, перебуваючи офіційно на навчанні, суддя Станік у той же час
відпочивав на курорті у Єгипті. Під час співбесіди суддя намагався пояснити інцидент, однак документальних доказів
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своїх пояснень не надав.

Додатково
Розгляд резонансних справ
За інформацією на сайті Інформаційного агенства “Іnterfax-Україна”, суддя Станік розглядав справу за позовом
юридичної фірми “Юрбізнесконсалтинг” проти мажоритарного акціонера універмагу “Україна” Quinn Holdings Sweden AB
(QHS). Суддя Станік відхилив майже всі заяви та клопотання, заявлені представниками QHS, включно з заявою про
скасування забезпечення позову.
Характеристика професійної діяльності
Брав участь у конкурсі на заняття посади судді Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду, однак вибув
з конкурсу за власним бажанням та отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності (основна причина
негативного висновку – некоректне та неповне внесення інформації в декларації, приховування майна).

ЗМІ про суддю
Судья Киевского апелляционного хозсуда С. Станик прошел все этапы аттестации
Суддя з незадекларованими довіреностями на BMW X5 та Porsche Cayenne пройшов співбесіду до Верховного Суду
Громадська рада доброчесності “вимітає” сумнівних кандидатів, які рвуться у Верховний Суд
“Мама Станік” ховає куплені квартири від родічів?
Сын Сюзанны Станик тоже замешан в судебном скандале
Суддя пройшов відбір до Верховного Суду, не вказавши в декларації 6 люксових авто
Чи нападали рейдери на “Україну”?
Зрозуміти і пробачити?: Суддя не здивував комісію Верховного Суду наявністю шести незадекларованих елітних авто
Сын Сюзанны Станик тоже замешан в судебном скандале
«Я лише підвозив матір»: яке майно не задекларували конкурсанти на посаду суддів Верховного суду
ПРЕС-РЕЛІЗ: Cудовий арешт акцій універмагу “Україна” збережено
Ответить затрудняются
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