+38 067 233 28 12

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Крижний Олександр
Миколайович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 80,25
Результати практичного завдання – 91,5
Загальний результат іспиту – 171,75
Остаточний результат – 740,75
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО РЕЙТИНГУ
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду Крижного О.М.

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:
Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.

Кар’єра:
2012 – т.ч. – суддя Господарського суду Дніпропетровської області;
2011-2012 – начальник юридичного відділу ТОВ “Телерадіокомпанія “НОТА”;
2007-2012 – мав право на зайняття адвокатською діяльністю (призупинено в зв’язку з призначенням на посаду судді);
2008-2010 – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії
правових наук України;
2005-2008 – асистент Полтавського факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого;
2004-2011 – начальник юридичного відділу АТ “ОНІКС”;

2003-2005 – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії
правових наук України;
2003-2004 – юрисконсульт АТ “ОНІКС”;
2002-2005 – аспірант кафедри кримінального права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Ковпак Олександр Васильович (двоюрідний брат) – з грудня 2016 року дотепер обіймає посаду помічника чергового
сектору реагування Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області. До цього
часу, з січня по грудень 2016 року був помічником чергового Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу
поліції ГУНП в Полтавській області; з 2015 по 2016 роки був поліцейським батальйону патрульної служби ГУНП в
Полтавській області; з 2006 по 2015 працював інспектором патрульної служби 4 взводу батальйону патрульної служби
Полтавського міського управління УМВС України в Полтавській області.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2013 рік
Декларація за 2014 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 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Звернувся для участі у конкурсі до Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Інша інформація:
1) За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 9 липня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Крижного Олександра Миколайовича займаній посаді судді.

2) За інформацією з досьє кандидата, Крижний Олександр Миколайович був членом політичної партії “Третя сила” з
2006 по 2011 рік.

3) За інформацією з досьє кандидата, Крижний Олександр Миколайович був кандидатом у депутати Харківської міської
ради на виборах 26.03.2016 року.

