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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Блащук Тетяна Володимирівна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 75,75
Результати практичного завдання – 74
Загальний результат іспиту – 149,75
Остаточний результат – 719,75
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:
Київський університет імені Тараса Шевченка.
Кар’єра:
2004 – т.ч. – має право на зайняття адвокатською діяльністю;
2005 – т.ч. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету “Острозька академія”;
2008-2012 – старший науковий співробітник відділу теорії та історії приватного права Науково-дослідного інституту
приватного права та підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НаПрН України за сумісництвом;
2007-2009 – юрисконсульт ТОВ “Будівництво та інвестиції” за сумісництвом;
2006-2007 – юрисконсульт ПП “Інтерекопласт” за сумісництвом;
січень-жовтень 2006 – юрисконсульт ТОВ “Будівництво та інвестиції” за сумісництвом;
2004-2005 – в.о. доцента кафедри спеціальних юридичних дисциплін Національного університету “Острозька академія”;
2002-2003 – юристконсульт ТОВ ВП “Акватон” за сумісництвом;
1998-2004 – старший викладач кафедри правничих та психолого педагогічних дисциплін Острозької академії НаУКМА;
січень-квітень 1998 – провідний спеціаліст юридичного відділу Ліцензійної палати України.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2018 роки:

1. Івтушок Віктор Маркович (рідний дядько) – з 1997 по т.ч. нотаріус.
2. Івтушок Леонід Вікторович (двоюрідний брат) – з 2009 по т.ч. нотаріус.
Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2018 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брала участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у 2016-2017 рр,
однак вибула з конкурсу, оскільки отримала менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту.
Інша інформація:
У 2003 році захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

