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ПОЯСНЕННЯ
щодо довідки, підготовленої Вашою організацією на моє ім’я,

отриманої 14.12.2018

Висновок про непрозорість статків кандидата, ГРД зроблений на підставі 
порівняння даних декларацій майнового стану за 2015 і 2017 роки, а саме: 
відсутності даних про право власності на земельні ділянки площею 10700 кв. м (дата 
набуття права -  05.03.2009) і 600 кв. м (дата набуття -  06.08.2009) по декларації 
за 2015 рік і зазначення права власності на них у декларації за 2017 рік.

Уперше питання про не зазначення в моїй декларації про майновий стан 
за 2015 рік указаних земельних ділянок постало на етапі допуску мене до першого 
конкурсу до Верховного Суду, який проводився в 2016 -  2017 роках. На запит 
ВККСУ від 06.02.2017 за № 32 дпс-542/16 я надав пояснення 07.02.2017 року (копія 
пояснення з додатками на 19 арк. в 1 прим, додається).

Додатково зазначаю наступне.
Мої батьки: Ігнатенко Микола Степанович(1926 р. н.) і Ігнатенко Тамара 

Георгіївна(1928 р. н.), нині покійні, були сільськими вчителями і отримали право 
власності на земельні ділянки в процесі приватизації землі на території села 
Новоіванівка Веселівського району Запорізької області. Після смерті матері 
05.05.2008 року батько прожив у рідному селі більше року. В цей час , належна моїй 
матері земельна ділянка 1,07 га для ведення особистого селянського господарства 
рішенням двадцять другої позачергової сесії Новоуспенівської сільської ради 
від 23 січня 2009 р. № 9, за моїм припущенням за заявою батька (оскільки особисто 
я заяви не подавав) була передана безкоштовно в мою приватну власність. Друга 
ділянка 0,6 га перейшла в мою приватну власність також безкоштовно в порядку 
спадкування (Свідоцтво про право на спадщину за законом від 06.08.2009 р.). 
Копії правовстановлюючих документів містяться в додатку до мого пояснення 
ВККСУ від 07.02.2017 року. У кінці серпня 2009 року батько переїхав на постійне 
місце проживання в селище Дворічна Дворічанського району Харківської області. 
Всі правовстановлюючі документи на земельні ділянки з часу їх видачі і до передачі



мені 07.02.2017 року (про це зазначається в поясненнях ВККСУ) знаходились у мого 
батька.

На придбання цих земельних ділянок я не витрачав особисті кошти, оскільки 
вони набуті на безоплатних підставах. За час проживання батька в селищі Дворічна, 
при нашому спілкуванні, питання права власності на земельні ділянки, що 
належали моїй матері не виникали, оскільки, як я вже пояснював ВККСУ, я вважав, 
що вони належать йому. Особистих паперів батька за його життя я ніколи не 
торкався.

Після з’ясування моєї помилки з не зазначення у майновій декларації за 2015 
рік земельних ділянок площею 1,07 і ’0,6 га, належних мені на праві приватної 
власності (майнову декларацію за 2015 рік у 2016 році при підготовці документів на 
конкурс до Верховного Суду я подавав уперше у своєму житті), я
здійснив реєстрацію права власності на присадибну ділянку 0,6 га у Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно 29.04.2017 року ( копія витягу 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.05.2017 на 1 арк. 
в 1 прим, додається).

При підготовці документів для участі у другому конкурсі до Верховного Суду 
в цьому році в майновій декларації за 2017 рік я зазначив належні мені на праві 
власності земельні ділянки площею 1,07 та 0,6 га на території села Новоіванівка 
Веселівського району Запорізької області, що і викликало розбіжності між 
відомостями про майно.

Таким чином, ураховуючи вищенаведене, в моїх діях не вбачається порушення 
кандидатом критерію відповідності стилю життя задекларованим доходам 
та прозорості статків, більше того, технічна (неумисна) помилка, допущена мною 
при заповненні у 2016 році декларації за 2015 рік була предметом розгляду ВККСУ 
при вирішенні питання про допуск мене до кваліфікаційного оцінювання як 
на першому, так і на другому конкурсі до Верховного Суду.

Додатки:
1. Копія пояснення ВККСУ від 07.02.2017 р. на запит №32 дпс -  542/16

від 06.02.2017 р. з додатками на 19 арк. в 1 прим.
2. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

від 05.05.2017 р.

17.12.2018.

З повагою В.М.Ігнатенко


