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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Мартиновський Олександр
Валерійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 75,75
Результати практичного завдання – 83,5
Загальний результат іспиту – 159,25
Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність кандидата
Мартиновського О.В. на посаду судді Верховного Суду
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ

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
Непрозорість статків
Згідно з декларацією за 2017 рік, на праві власності у Мартиновського О.В. перебуває квартира площею 107,60 кв.м у м.
Києві (дата набуття права – 22.05.2001). Однак, у декларації за 2015 рік відомості про вказане майно відсутні.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду наявність суттєвих
розбіжностей між відомостями про майно при порівнянні декларацій є індикатором, який може свідчити про порушення
кандидатом критерію відповідності стилю життя задекларованим доходам та прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
Київський університет імені Тараса Шевченка.
Кар’єра:
2001 – т.ч. – має право на зайняття адвокатською діяльністю;
2018 – т.ч. – керуючий партнер Адвокатського об’єднання “Мартиновський та партнери”;
2005-2018 – директор Адвокатського об’єднання “Мартиновський та партнери”;
1998-2000 – юрисконсульт ТОВ “Виробничо-комерційна фірма “Топтранс”.
Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2015 рік

Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Окрема думка членів Громадської ради доброчесності М.В.Жернакова, Л.К.Маслова, Н.А.Соколенко, Т.П.Шепеля про
протокольне рішення про ненадання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації щодо кандидата на посаду
судді Верховного Суду Мартиновського Олександра Валерійовича
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у 2016-2017
рр, однак за результатами кваліфікаційного оцінювання набрав 569,8 балів, що не дозволило йому увійти до списку 30
суддів, рекомендованих на призначення на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
Інша інформація:
1. Згідно з окремою думкою членів Громадської ради доброчесності, у досьє Мартиновського зазначена інформація про
неодноразові подорожі тестя Мартиновського О.В. на територію країни-агресора, у тому числі після окупації.
2. За інформацією з веб-сайту “Посіпаки”, особа з подібними до кандидата ПІБ була помічником народного депутата
України VI скликання від Блоку Юлії Тимошенко Віктора Лозінського.

