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Затверджено
Громадською радою доброчесності
18.01.2019
ІНФОРМАЦІЯ
щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Крижного Олександра Миколайовича
Проаналізувавши інформацію про суддю Господарського суду Дніпропетровської
області Крижного Олександра Миколайовича (далі – Кандидат) та пояснення, надані
Кандидатом, Громадська рада доброчесності виявила дані, які не є самостійною
підставою для висновку, однак є такими, що характеризують кандидата та можуть бути
використані під час його оцінювання.
1. У деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
за 2013, 2014, 2015 роки Кандидатом не задекларовано жодного нерухомого
майна, що перебуває у його власності, в оренді чи на іншому праві
користування. При цьому, згідно з даними досьє, Кандидат зарахований до
штату господарського суду Дніпропетровської області у зв’язку із
призначенням на посаду судді із квітня 2012 року. У зв’язку із цим можна
зробити висновок, що Кандидат не задекларував місце свого проживання у
2013-2015 роках. Кандидат направив до Громадської ради доброчесності
ґрунтовні пояснення, які частково пояснюють зазначені обставини. Водноча,
Кандидат у своїх поясненнях зазначив, що інформація, яка міститься в
поясненні та додатках, не може бути оприлюднена чи передана третім особам.
2. У деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
за 2013, 2014, 2015 роки Кандидат не задекларував жодного нерухомого майна,
що перебуває у його власності, в оренді чи на іншому праві користування. У той
же час, у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування за 2015 рік Кандидатом вже
задекларовано орендовану кімнату загальною площею 16,8 кв.м. у м. Дніпро, із
датою набуття права користування – 20.10.2015 (власник: Державне
підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені
О.М. Макарова"). Ця ж кімната вказана і у щорічній декларації за 2016 рік. А у

щорічній декларації за 2017 рік Кандидат задекларував вже дві орендовані
кімнати: загальною площею 18 кв.м. із датою набуття права користування –
17.06.2010 (власник: Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого, тип: у зв’язку з реєстрацією місця проживання) та все ту ж кімнату
загальною площею 16,8 кв.м у м. Дніпро. Проте цього разу у декларації вказана
нова дата набуття права користування – 22.08.2017. Кандидат направив до
Громадської ради доброчесності ґрунтовні пояснення, які частково пояснюють
зазначені обставини. Водночас Кандидат у своїх поясненнях зазначив, що
інформація, яка міститься в поясненнях та додатках, не може бути оприлюднена
чи передана третім особам.
3. Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Кандидат був
засновником ТзОВ “Телерадіокомпанія “Стильне Радіо” (код ЄДРПОУ:
23285867) із внеском до статутного капіталу в розмірі 62 600 грн. Зазначена
сума також вказана у деклараціях Кандидата про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за 2013, 2014, 2015 роки у відповідному
розділі декларації. У той же час, у щорічній декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік
Кандидатом не задекларовано жодних корпоративних прав, у тому числі частки
у статутному капіталі ТзОВ “Телерадіокомпанія “Стильне Радіо”. Кандидат
направив до Громадської ради доброчесності ґрунтовні пояснення, які частково
пояснюють зазначені обставини. Водночас Кандидат у своїх поясненнях
зазначив, що інформація, яка міститься в поясненні та додатках, не може бути
оприлюднена чи передана третім особам.
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ПРОТОКОЛ
електронного голосування
(є невід’ємною складовою Рішення)
18.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про скасування
Висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Крижного
Олександра Миколайовича критеріям доброчесності та професійної етики та надання
інформації щодо Кандидата 11-ма голосами з 19 голосів членів Ради.
Смалюк Роман заявив самовідвід.
У голосуванні взяли участь 11 членів:
1) Валько Вадим
2) Воробйов Євген
3) Жернаков Михайло
4) Куйбіда Роман
5) Кулібаба Андрій
6) Марчук Антон
7) Маселко Роман
8) Остапенко Дмитро
9) Середа Максим
10) Стригун Дмитро
11) Соколенко Наталія
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