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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Блажівська Оксана Євгенівна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 76,5
Результати практичного завдання – 70,5
Загальний результат іспиту – 146,5
ВИБУЛА 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
Непрозорість статків
Згідно із декларацією за 2017 рік кандидат на праві користування має автомобіль Jeep grand cherokee 2011 р.в. (дата
набуття права – 15.06.2011). Однак, у декларації за 2014, 2015, 2016 роки відомості про вказане майно відсутні.

Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду неповнота даних в
декларації, наявність суттєвих розбіжностей між відомостями про майно при порівнянні декларацій є індикаторами, які
можуть свідчити про порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя задекларованим доходам та
прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
1999 – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Кар’єра:
2010 – т.ч. – суддя господарського суду міста Києва (з 2017 року виконує обов’язки судді безстроково);
2009-2010 – помічник приватного нотаріуса;
2008-2009 – стажист приватний нотаріус;
жовтень-листопад 2008 – в.о. директора Київської філії ВАТ «Страхове товариство «ГАРАНТІЯ»;
2007-2008 – заступник директора з юридичних питань ТОВ «Десна-Агріко»;
2006-2007 – адвокат Адвокатське об’єднання «Адвокатська контора «Андрій Душин і партнери»;
2003-2006 – юрисконсульт Фірма «Універсалмаркет» ДП ВАТ «Чернігівобленерго»;

1999-2002 – аспірантка денної форми навчання аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка;
серпень-грудень 1999 – старший консультант – головний спеціаліст відділу правової роботи та правової освіти
Львівського обласного управління юстиції;
квітень-серпень 1999 – юрисконсульт приватного підприємства «Асканій»;
січень-серпень 1994 – секретар юридичного відділу Дрогобицького агропромислового об’єднання
«Прикарпаття».

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Блажівська Наталія Євгенівна (рідна сестра) – з 2012 – т.ч. – суддя Вищого адміністративного суду України (суд
припинив діяльність 15.12.2017); з 2007 по 2012 була суддею Окружного адміністративного суду міста Києва;
2. Ткаченко Сергій Валерійович (чоловік сестри) – з 2012 року працює директором правового департаменту корпорації
Сергія Тарути “Індустріальна спілка Донбасу”.
3. Блажівський Юрій Осипович (двоюрідний брат) – 2012-2013 начальник управління оподаткування фізичних осіб,
липень-вересень 2013 заступник Начальника управління оподаткування та контролю окремих об’єктів та операцій
Дрогобицької ОДПІ ГУ Міністерства доходів і зборів у Львівській області.
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2012-2016 роки:
1. Блажівський Євген Миколайович (батько) – 2011-2012 працював заступником Генерального прокурора України.

Також, відповідно до інформації з декларації родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки Блажівської Наталії
Євгенівни:
1. Ткаченко Костянтин Валерійович (рідний брат чоловіка сестри) – 2005 року працює старшим юрисконсультом;
адвокат;
2. Ткаченко (Чух) Олена Юріївна (дружина брата чоловіка сестри) – 2014-2018 помічник судді Вищого господарського
суду України; 2013-2014 провідний спеціаліст відділу вивчення та узагальнення судової практики Правового
управління у Вищому господарському суді України; 2012-2013 помічник судді Окружного адміністративного суду міста
Києва.

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
Участь в інших конкурсах:
1) Брала участь у конкурсі на зайняття посади судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Інша інформація:

1) У 2007 році захистила кандидатську дисертацію у Інституті держави і права імені В. М. Корецького.

2) У 2015 році захистила докторську дисертацію у Інституті законодавства Верховної Ради України.

3) Згідно з декларацією за 2016 рік, дочка судді, Зелінська С.О., отримала від громадянина Зелінського О.І. подарунок у
негрошовій формі у сумі 83209 грн.

4) За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 11 липня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Блажівської О.Є. займаній посаді судді.

5) Журналісти звернули увагу на кар’єрне зростання Блажівської Оксани. Зокрема, як зазначають журналісти, воно може
містити ознаки протекціонізму, адже суддя Блажівська є дочкою екс-заступника генерального прокурора Пшонки, що є
фігурантом розслідування Наші гроші. Журналісти неодноразово звертали увагу на значні статки сім’ї Блажівських.

