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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Маслов Віктор Васильович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 78
Результати практичного завдання – 80
Загальний результат іспиту – 158
Остаточний результат – 779

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:
2012 – Національний університет “Юридична академія імені Ярослава Мудрого”

Кар’єра:
2012 – т.ч. – суддя Тростянецького районного суду Сумської області;
2011-2012 – начальник відділу у головному управлінні юстиції у Сумській області;
2007-2011– головний спеціаліст у головному управлінні юстиції у Сумській області;
червень – листопад 2007 – секретар судового засідання господарського суду Сумської області.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків за 2013-2017 роки:
1. Маслов Василь Олексійович (батько) – з 2007 по 2015 працював суддею Апеляційного суду Сумської області (з 2007
по 2014 – голова суду).
2. Маслов Олександр Васильович (брат) – з 2017 дотепер обіймає посаду інспектора інспекції управління Служби
безпеки України в Сумській області. До цього часу, з 2010 по 2017 рр., працював на різних посадах (начальник
слідчого відділу, офіцер у розпорядженні начальника) в управлінні Служби безпеки України в Сумській області.
3. Маслова Анна Олександрівна (невістка (дружина брата) – з 2015 дотепер працює прокурором відділу у прокуратурі
Сумської області. До цього часу, з 2012 по 2015 рр., працювала на різних посадах (старший прокурор відділу, прокурор

відділу) у прокуратурі Сумської області.

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
Додаткова інформація
Інша інформація:
1) За даними офіційного веб-сайту ВККС України, 12 травня 2016 року суддя Маслов В.В. визнаний таким, що відповідає
займаній посаді.

