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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Поляков Борис Мусійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 89,25
Результати практичного завдання – 84,5
Загальний результат іспиту – 173,75
Позиція ГРД – Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність
кандидата Полякова Б.М.. на посаду судді Верховного Суду
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

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:
1987 – Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського

Кар’єра:
2018 – т.ч. – суддя Північного апеляційного господарського суду (до 03.10.2018 – Київський апеляційний господарський
суд);
2016 – т.ч. – в.о. завідувача кафедри загальноправових дисциплін Інституту управління і права Національного
юридичного університету ім. Ярослава Мудрого за сумісництвом;
2004-2014 – професор кафедри аграрного, екологічного та підприємницького права в Київському університеті права НАН
України за сумісництвом;
2001-2018 – суддя Вищого господарського суду України (з 2003 року призначений заступником голови судової палати з
розгляду справ про банкрутство);
1992-2011 – працював старшим викладачем, доцентом, професором у Донецькому національному університеті за
сумісництвом;
1992-2001 – суддя арбітражного суду Донецької області;
1985-1992 – юрисконсульт юридичного відділу Макіївського ордена Леніна металургійного комбінату ім. С.М. Кірова;

1982-1985 – міліціонер ІІІ дивізіону Полка відомчої міліції УО при МВД України в Донецькій області.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Полякова Крістіна Вікторівна (дружина) – з 2012 року обіймає посаду судді в Господарському суді міста Києва;
2. Полякова (Ізотова) Олександра Борисівна (дочка) – з 2017 займається індивідуальною адвокатською діяльністю;
раніше, з 2011 по 2015, працювала помічницею судді в Господарському суді Донецької області;
3. Квашнін Михайло Олександрович (зять) – з 2010 року займається індивідуальною адвокатською діяльністю.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2013 рік
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Рішення Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя “Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно
суддів господарського суду Сумської області Костенко Л.А., Спиридонової Н.О., Котельницької В.Л., Харківського
апеляційного господарського суду Здоровко Л.М., Плахова О.В., Лакізи В.В., Вищого господарського суду України
Коваленка В.М., Полякова Б.М., Короткевича О.Є.”
Додаткова інформація
Інша інформація:
У 2003 році захистив докторську дисертацію у Інституті економіко-правових досліджень НАН України;

