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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Сингаївський Олександр
Пилипович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 77,25
Результати практичного завдання – 56,5
Загальний результат іспиту – 133,75
ВИБУВ ЗА СПЕЦЗАСІДАННЯ

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
Причетність до ухвалення сумнівних рішень

За інформацією Українського центру суспільних даних, суддя Сингаївський О.П. ухвалив рішення про позбавлення прав
керування учасників протестних акцій під час Революції Гідності, однак текст цього рішення у Єдиному державному
реєстрі судових рішень відсутній. Як повідомляє “Слідство.Інфо”, суддя Сингаївський О.П. позбавив групу активістів прав
керування на три місяці, бо вони нібито не зупинилися на вимогу працівників міліції.

Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду можливість
виникнення у стороннього поінформованого спостерігача обгрунтованих сумнівів у дотриманні суддею принципів
справедливості, об’єктивності та неупередженості при прийнятті суспільно важливого судового рішення може свідчити
про порушення кандидатом критерію щодо непричетності до ухвалення сумнівних рішень.
Біографічна довідка
Освіта:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кар’єра:
2012–2016 – суддя Подільського районного суду м. Києва.
2007 – 2012 – суддя Ірпінського міського суду Київської області (у 2012 році обраний на посаду судді безстроково);
2006-2007 – прокурор відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого
управління прокуратури м. Києва;

2005-2006 – старший слідчий прокуратури Шевченківського району м. Києва;
2004-2005 – заступник начальника юридичного відділу у ЗАТ “Дарна”;
2002-2004 – старший слідчий прокуратури Деснянського району м. Києва;
2001-2002 – помічник прокурора Деснянського (до жовтня 2001 – Ватутінського) району м. Києва;
липень – грудень 2002 – слідчий прокуратури Деснянського району м. Києва;

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків за 2013-2017 роки:
1. Сингаївська Оксана Анатоліївна (дружина) – з 2013 дотепер працює прокурором відділу у Генеральній прокуратурі
України;
2. Нечипоренко Юрій Аркадійович (рідний дядько) – з 1988 до 2013 рр. обіймав посаду голови Апеляційного суду
Київської області (Київського обласного суду).

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
Згідно з декларацією за 2017 рік Сингаївський Олександр Пилипович отримав від імовірно свого брата Сингаївського
Аркадія Пилиповича, громадянина Росії, колишнього співробітника слідчого комітету РФ, позику в розмірі 600 тис. грн.

