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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Русин Олександр Юрійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 89,25
Результати практичного завдання – 85,5
Загальний результат іспиту – 174,75
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду Русина О.Ю.
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
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:
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника.

Кар’єра:
2006 – т.ч. – заступник директора ТОВ “Юридична фірма “Сольський, Процик та партнери” (з лютого 2014 генеральний
директор ТОВ “Юридична фірма “Процик та партнери”);
2005-2006 – заступник генерального директора ТОВ “Юридична компанія “Конфуцій”;
2004-2005 – начальник юридичного відділу, заступник голови правління з юридичних питань УДП “Укрхімтрансаміак”;
2001-2004 – юрисконсульт, старший юрист філії Івано-Франківського району електромереж ВАТ “Прикарпаттяобленерго”;
січень – листопад 2001 – ТОВ “Юридична агенція “Правовий гарант”;
серпень – жовтень 2000 – юрисконсульт ВАТ “Прикарпаттяобленерго”.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Русин Юрій Юрійович (брат) – з 2017 по т.ч. керуючий партнер Адвокатського об’єднання “Екселенс Креатівіті Траст

Ло”.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
1. За інформацією видання Еспресо, Олександр Русин був адвокатом міського голови Харкова Геннадія Кернеса,
обвинувачуваного в ймовірному викраденні активістів Євромайдану. За даними статті, Олександр Русин був
помічений біля будинку одного з потерпілих, що було розцінено народним депутатом Геращенком як здійснення
тиску. У серпні 2018 року справу було закрито у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення у підтриманні
обвинувачення.
2. Згідно з даними досьє, двічі притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього
руху.
3. У 2017 році захистив кандидатську дисертацію у Прикарпатському національному університеті імені Василя
Стефаника.

