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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Легких Кирило Вікторович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 81
Результати практичного завдання – 72
Загальний результат іспиту – 153
Остаточний результат – 706
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО РЕЙТИНГУ

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:
Академію адвокатури України

Кар’єра:
2011 – т.ч. – доцент в Академії адвокатури України;
2010 – 2011 – юрисконсульт ТОВ “НТП “Бурова техніка”;
жовтень 2008 – лютий 2009 – директор ТОВ “Інтербізнесконсалт”;
лютий 2008 – жовтень 2008 – юрисконсульт ТОВ “Ністас – Україна”;
вересень 2005 – грудень 2005 – юрисконсульт ТОВ “Компанія “Персона Грата”;
2004 – 2005 – юрисконсульт ТОВ “РГС “Російська адвокатська група”;
2002 – 2007 – юрисконсульт ПрАТ “Полімекс”.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2018 роки:
1. Легких Олена Анатоліївна (дружина) – з 2012 по 2015 провідний спеціаліст Територіального управління Державної
судової адміністрації України.

2. Легких Віктор Вікторович (брат) – з 2012 по т.ч. займається індивідуальною адвокатською діяльністю.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2018 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
1. Як повідомляє видання LB.UA, Кирило Легких є одним з адвокатів у справі екс-начальника Управління Служби
Безпеки України в Києві та Київській області Олександра Щеголєва, якого звинувачують у тому, що він керував
“зачисткою” Майдану 18-19 лютого, в оголошенні антитерористичної операції на Майдані та штурмі Будинку
профспілок.
2. Як повідомляє видання РБК, Кирило Легких є адвокатом Мар’яни Гречанюк, яка є однією з підозрюваних у “газовій
справі” Онищенка та була затримана детективами Національного антикорупційного бюро України як представник
“Нафтогаз Трейд” і “Газтранспроекта”. За твердженнями видання, Гречанюк підозрюється у сприянні проведенню
збуту газу на фіктивних аукціонах.
3. Захистив кандидатську дисертацію у Академії адвокатури України.

