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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Циганенко Андрій Іванович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 69,75
Результати практичного завдання – 52
Загальний результат іспиту – 122,25
ВИБУВ З КОНКУРСУ

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:
Саратовський юридичний інститут ім. Д.І. Курського.

Кар’єра:
2010-т.ч. – суддя Донецького окружного адміністративного суду (з 2017 року обіймає посаду судді безстроково);
2009-2010 – адвокат Адвокатського об’єднання “Донецька обласна колегія адвокатів”;
1994-1996 – юрисконсульт Горлівського відділення Донбаського регіонального управління АБ “ІНКО”;
1991-1994 – займався адвокатською діяльністю;
серпень-грудень 1991 – стажист у Донецькій обласній колегії адвокатів.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Циганенко Валентина Вікторівна (дружина) – з 2015 по т.ч. працює приватним нотаріусом Київського міського
нотаріального округу. До цього часу, з 2000 по 2015 роки працювала приватним нотаріусом Горлівського міського
нотаріального округу, а з 1993 по 2000 була обіймала посаду державного нотаріуса Третьої Горлівської державної
нотаріальної контори.
2. Циганенко Андрій Андрійович (син) – з 2017 по т.ч. працює помічником судді Окружного адміністративного суду м.
Києва;

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:
Згідно з даними досьє, притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

