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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Спаських Наталія Миколаївна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 77,25
Результати практичного завдання – 90,5
Загальний результат іспиту – 167,75
Остаточний результат – 728,75
ВИБУЛА 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:
1996 – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.

Кар’єра:
2003 – т.ч. – суддя Господарського суду Черкаської області (у 2008 році обрана на посаду судді безстроково);
1998-2003 – головний юрисконсульт Черкаської обласної дирекції акціонерного поштового-пенсійного банку “Аваль”;
1997-1998 – юрисконсульт Черкаської обласної дирекції Укрсоцбанку;
1996-1997 – головний юрисконсульт Черкаського обласного управління зовнішньоекономічних зв’язків.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Скиба Григорій Миколайович (брат) – з 2006 року обіймає посаду судді Господарського суду Черкаської області

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:
У 2011 році захистила кандидатську дисертацію з економічних наук у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка.
Згідно з декларацією за 2017 рік, суддя Спаських Н. М. задекларувала майже 225 тис дол. США та 20 тис євро в банках і
готівкою, хоча ні вона, ні її чоловік не пов’язані з підприємницькою діяльністю (чоловік судді, згідно інфомації,
зазначеній у досьє, директор комунального підприємства).

