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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Грушовець Євген Анатолійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 75,75
Результати практичного завдання – 41
Загальний результат іспиту – 116,75
ВИБУВ З КОНКУРСУ

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:
2006 – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.

Кар’єра
2016 – т.ч. – адвокат та партнер Адвокатського об’єднання “Юридична фірма “АРІО”;
2011 – 2016 – займався індивідуальною адвокатською діяльністю;
2009 – 2011 – помічник адвоката Наумова Андрія Євгеновича;
липень 2008 – грудень 2008 – юрист ТОВ “Арма Моторс”;
лютий 2008 – червень 2008 – юрист ТОВ “ЮФ “Гамбіт”;
2006 – 2007 – працював слідчим УМВС України в Херсонській області.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Грушовець Аліна Сергіївна (дружина) – з 2015 до 2018 займалася індивідуальною адвокатською діяльністю.
2. Москаленко Ірина Анатоліївна (мати дружини) – з 1996 по 2018 була депутатом Бехтерської сільської ради
Голопристанського району Херсонської області.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
1. У 2016 та 2017 році був обраний членом Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро
України II та III скликань.
2. За даними 5 каналу, Грушовець Євген був адвокатом активіста Євромайдану Володимира Кадури, у зв’язку із подіями,
що відбулися під час акції протесту 1 грудня 2013 року по вул. Банковій у м. Києві. За інформацією організації
Євромайдан SOS Володимир Кадура підозрювався в імовірному незаконному заволодінні транспортним засобом.

1. За інформацією агенції УНІАН, Євген Грушовець був захисником колишнього заступника Генерального прокурора
Віталія Каська, підозрюваного в ймовірному незаконному заволодінні службовою квартирою. Віталій Касько відомий
гострими висловлюваннями на адресу організації та діяльності Генеральної прокуратури.
2. За даними фундації Відкритий Діалог, Євген Грушовець був одним із захисників у кримінальній справі щодо
журналіста Олександра Орлова, обвинуваченого в ймовірному зберіганні наркотичних речовин та замовному
вбивстві. Європейським судом з прав людини було констатовано, що розгляд даної справи відбувався з порушенням
розумних строків, зважаючи на відсутність складності в даному провадженні.
3. У 2017 році притягувався до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху.

