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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Книш Сергій Володимирович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 72
Результати практичного завдання – 81
Загальний результат іспиту – 153
ВИБУВ ІЗ 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:
1999 – Волинський державний університет імені Лесі Українки.

Кар’єра:
2004 – т.ч. – має право на зайняття адвокатською діяльністю;
2015 – т.ч. – завідувач кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін РІ КУП НАН України;
2013-2015 – доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін Київського університету права НАН України;
березень-серпень 2013 – доцент кафедри цивільного права і процесу Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки;
2011-2012 – старший викладач кафедри адміністративного, конституційного та фінансового права;
2003-2011 – начальник юридичного відділу, директор ТзОВ “Рест Право”;
2002-2003 – начальник юридичного відділу ТзОВ “Рест Право”;
2000-2002 – начальник юридичного відділу Волинської філії СДП “Укрспец’юсту Міністерства юстиції України;
1999-2000 – юрист дочірнього підприємства “Торг Імекс”.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:

1. Книш Микола Анатолійович (дядько) – з 2008 по 2011 був депутатом Луцької районної ради.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2018 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо Книша Сергія Володимировича
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 597 балів, 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) Захистив кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

2) Як повідомляє Громадська рада доброчесності, на їхній портал надійшла інформація про те, що кандидат у декларації
за 2016 не зазначив об’єкт незавершеного будівництва (двокімнатна квартира загальною площею 87,98 кв. м. у м.
Луцьк).

