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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Юхно Кирило Олександрович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 81,75
Результати практичного завдання – 71,5
Загальний результат іспиту – 153,25
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:
2010 – Університет Оксфорд Брукс (Велика Британія);
2003 – Національний університет внутрішніх справ (м. Харків).

Кар’єра:
2005 – т.ч. – має право на зайняття адвокатською діяльністю;
2017 – т.ч. – адвокат, радник адвокатського об’єднання “Юридична фірма “Аріо”;
2015-2017 – радник президента з зовнішньоекономічних зв’язків асоціації “Українська асоціація виробників і
переробників сої”;
2015-2016 – заступник директора ТОВ “Науково-дослідний інститут сої”;
квітень 2015 – віце-президент з правових питань в асоціації “Українська асоціація виробників і переробників сої”;
2013-2015 – директор ТОВ “Прогрейн Євразія”;
2012-2013 – директор ТОВ “Укравіасервіс”;
квітень-червень 2010 – начальник юридичного управління ЗАТ “Нафтохімік”;
2009-2010 – начальник юридичного управління ТОВ “Кребо Інтернешнл”;
січень-вересень 2009 – начальник юридичного управління ЗАТ “Спільне українсько-голандське підприємство “Кребо”;
2006-2007 – член Правління ЗАТ “Українсько-бельгійське спільне підприємство “Фобос”;

2005-2006 – член Спостережної ради ЗАТ “Спільне українсько-голандське підприємство “Кребо”;
2005-2014 – заступник директора дочірнього підприємства ТОВ “Фірма Юрбізнесконсалтинг”;
березень-липень 2005 – заступник директора ТОВ “Фірма Юрбізнесконсалтинг”;
2004-2006 – юрисконсульт ЗАТ “Страхова компанія “Онікс”;
2001-2003 – юрисконсульт ТОВ “Фірма Юрбізнесконсалтинг”.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2018 роки:
1. Ліпай Леся Михайлівна (дружина) – з 2003 по 2016 рік займалася адвокатською діяльністю. З листопада 2016 року
адвокатську діяльність зупинено за власним бажанням.
2. Ліпай Наталія Михайлівна (сестра дружини) – з 2009 року займалася індивідуальною адвокатською діяльністю,
обіймала посаду менеджера з регуляторних та правових питань у ТОВ “Дтек Еско”.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків кандидата за 2013-2018 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Рішення Громадської ради доброчесності про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду Юхно Кирила Олександровича
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у 2016-2017
рр, однак за результатами кваліфікаційного оцінювання набрав 735,67 балів, що не дозволило йому увійти до списку 30
суддів, рекомендованих на призначення на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Інша інформація:
У декларації за 2017 рік зазначено, що у власності кандидата перебуває частина земельної ділянки площею 640 кв.м у с.
Піщане (дата набуття права – 25.05.2011). Однак, у декларації за 2015 рік відомості про вказану земельну ділянку
відсутні. Про відсутність даної земельної ділянки у декларації кандидата за 2015 рік також зазначила Громадська рада
доброчесності у своєму рішенні. Як зазначено у рішенні, Юхно К.О. визнав неповноту відомостей та повідомив про це
Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.
Пояснення Юхно К.О.

