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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Кротюк Олександр
Володимирович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 75,75
Результати практичного завдання – 39,5
Загальний результат іспиту – 115,25
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:
Київський університет права.

Кар’єра:
2006-т.ч. – має право на зайняття адвокатською діяльністю;
2018-т.ч. – керуючий адвокатського бюро “Олександра Кротюка”;
2007–2016 – суддя Окружного адміністративного суду міста Києва (з 2012 обраний безстроково);
2003-2007 – працював на посадах юрисконсульта, провідного юрисконсульта, начальника відділу правового
забезпечення акціонерного комерційного інноваційного банку “Укрсиббанк”;
2001-2003 – юрисконсульт на підприємстві;
серпень 1998 – помічник юриста на підприємстві.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Кротюк Володимир Леонідович (батько) – квітень-липень 2014 перший заступник Голови Національного банку

України; березень-квітень 2014 виконуючий обов’язки першого заступника Голови Національного банку України.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2013 рік
Декларація за 2014 рік
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 2013 році захистив кандидатську дисертацію у Інституті держави і права імені В. М. Корецького;

2) Згідно з декларацією за 2014 рік Кротюк Олександр Володимирович отримав доходи, нараховані з дарунків, призів та
виграшів у сумі 200 000 грн. У 2017 році Кротюк О.В. задекларував подарунок у негрошовій формі вартістю 399261 грн
від Кротюк Людмили Володимирівни.

