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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Кононенко Олександр
Володимирович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 68,25
Результати практичного завдання – 57
Загальний результат іспиту – 125,25
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:
1986 – Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова.

Кар’єра:
2009 – т.ч. – має право на зайняття адвокатською діяльністю;
2006–2018 – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду (у 2006–2014 рр. – голова суду);
2003-2006 – начальник Територіального управління державної судової адміністрації в Дніпропетровській області;
1999-2002 – перший заступник начальника Дніпропетровського обласного управління юстиції;
1990–1999 – народний суддя Павлоградського міського народного суду Дніпропетровської області;
1988-1990 – народний суддя Апостолівського районного народного суду Дніпропетровської області;
1987-1988 – народний суддя Євпаторійського міського народного суду Кримської області;
1986-1987 – стажист Євпаторійського міського народного суду Кримської області.

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

1. Кононенко Олена Миколаївна (дружина) – з 2013 дотепер обіймає посаду судді Апеляційного суду Дніпропетровської
області. До цього часу, з 2007 по 2013 працювала суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська.
2. Дімоглова (Кононенко) Марія Олександрівна (донька) – з 2007 по 2017 працювала помічником судді
Дніпропетровського апеляційного господарського суду.
3. Кононенко Іван Олександрович (син) – з 2013 дотепер обіймає посаду начальника відділу узагальнення судової
практики Дніпропетровського апеляційного господарського суду. До цього часу, з 2010 по 2013 був помічником судді
Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2013 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 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Ухвала Першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя “Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді
Дніпропетровського окружного адміністративного суду Кононенка О.В.”
Ухвала Першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя “Про закриття дисциплінарної справи стосовно судді
Дніпропетровського окружного адміністративного суду Кононенка О.В.”
Додаткова інформація
Інша інформація
21 травня 2018 року Першою дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя було відкрито дисциплінарну справу
стосовно судді Кононенко О.В., у зв’язку з тим, що ним 19 вересня 2017 року ухвалено постанову про задоволення
позову ТОВ “Фінансова компанія “Дніпрофінансгруп” до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію ПАТ АБ “Порто-Франко”. 17 січня 2018 року постановою Дніпропетровського апеляційного
адміністративного суду визнано, що спір між сторонами згідно з заявленим позовом повинен розглядатися за
правилами господарського судочинства. Окрім того, 7 липня 2017 року суддя Кононенко О.В. постановив ухвалу, якою
задовольнив клопотання представника позивача про забезпечення позову і заборонив невизначеному колу осіб
вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо житлового будинку.
Однак, 27 липня 2018 року, ухвалою Першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя дисциплінарну справу було
закрито стосовно судді Кононенка О.В. у зв’язку з поданням ним заяви про відставку.

