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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Зайцев Олексій Володимирович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 84,75
Результати практичного завдання – 53,5
Загальний результат іспиту – 138,25
Остаточний результат – 730,5
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО РЕЙТИНГУ

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:
Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.
Кар’єра:
2011 – т.ч. – доцент кафедри кримінального права, виконуючий обов’язки заступника декана Інституту підготовки кадрів
для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
2008-2011 – асистент кафедри кримінального права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого;
2009-2011 – приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу;
2008-2009 – стажист нотаріуса Здолбунівського районного нотаріального округу Рівненської області;
2007-2008 – доцент кафедри політології та історії Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського
“Харківський авіаційний інститут”.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Зюзь Олександр Володимирович (двоюрідний брат) – з 2016 по т.ч. обіймає посаду прокурора Каховської місцевої
прокуратури Херсонської області. З 2015 по 2016 рік був прокурором Ново- каховської місцевої прокуратури
Херсонської області. З 2014 по 2015 обіймав посаду прокурора прокуратури міста Нова Каховка Херсонської області. У
2014 був старшим прокурором Прокуратури Херсонської області. До того, з 2012 по 2014, працював заступником
Херсонського міжрайонного екологічного прокурора Дніпровської екологічної прокуратури.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
Захистив кандидатську дисертацію у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого.

