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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Петров Євген Вікторович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 77,25
Результати практичного завдання – 74,5
Загальний результат іспиту – 151,75
Остаточний результат – 825,75
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду Петрова Є.В.

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:
Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті.

Кар’єра:
2016 – т.ч. – суддя Дружківського міського суду Донецької області;
2014-2016 – професор навчально-наукового юридичного інституту Національного авіаційного університету;
2009-2014 – завідувач кафедри Донецького юридичного інституту;
2006-2009 – доцент кафедри Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ;
2002-2006 – старший викладач, викладач Донецького юридичного інституту МВС України;
серпень-жовтень 1999 – слідчий слідчого відділення Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Петров Сергій Вікторович (рідний брат) – з 2014 дотепер працює викладачем кафедри спеціальної фізичної підготовки
у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. До цього часу, з 2007 по 2014 був викладачем

кафедри спеціальної підготовки у Донецькому юридичному інституті МВС України. Наразі перебуває у відпустці по
догляду за дитиною.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2015-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у 2016-2017 рр,
однак за результатами спецперевірки вибув з конкурсу на зайняття посади судді цивільного суду у складі Верховного
Суду.
Інша інформація:
1. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію у Національному університеті внутрішніх справ МВС України. У 2013
році захистив докторську дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України.

