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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Лизенко Андрій Вікторович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 79,5
Результати практичного завдання – 77,5
Загальний результат іспиту – 157
Остаточний результат – 630
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:
Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.

Кар’єра:
2015 – т.ч. – суддя Козельщинського районного суду Полтавської області (з 2017 року тимчасово переведений на роботу
на посаді судді Новосанжарського районного суду Полтавської області);
2013-2015 – суддя Лисичанського міського суду Луганської області;
2012-2013 – в.о. голови правління ПАТ Лисичанський склозавод “Пролетарій”;
2010-2013 – депутат Лисичанської міської ради;
2009-2012 – начальник юридичного відділу закритого акціонерного товариства Лисичанський склозавод “Пролетарій”;
1999-2001 – начальник юридичного відділу державного підприємства “Ордена Трудового Червоного Прапора
державний склозавод “Пролетарій”;
серпень-вересень 1999 – юрисконсульт державного підприємства “Ордена Трудового Червоного Прапора державний
склозавод “Пролетарій”.

Зв’язки:

Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Лизенко Ілона Василівна (дружина) – з 2011 року по теперішній час обіймає посаду голови суду Попаснянського
районного суду Луганської області. З 2004 по 2011 була суддею Лисичанського міського суду Луганської області.
2. Томчишен Сергій Володимирович (двоюрідний брат дружини) – з 2012 по 2014 рік обіймав посаду судді
Лисичанського міського суду Луганської області.
3. Томчишен Олександр Володимирович (двоюрідний брат дружини) – з 2010 року працює на різних посадах у
Державній прикордонній службі України (офіцер відділу прикордонного контролю штабу, начальник відділу
прикордонного контролю штабу, помічник начальника загону-начальник прес-служби, заступник начальника,
начальник відділення організації та технологій, заступник начальника відділу з персоналу).

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

