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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Чайкіна Ольга Володимирівна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 80,25
Результати практичного завдання – 73
Загальний результат іспиту – 153,25
Остаточний результат – 710,25
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
Непрозорість статків
Згідно з електронною декларацією за 2015 рік суддя Чайкіна у 2010 році набула право користування ділянкою площею
1856 кв.м, у 2014 році – право користування квартирою площею 61,1 кв.м. Окрім того, чоловік судді набув у власність
житловий будинок площею 48,1 кв.м у 2010 році. Однак, у паперовій декларації за 2015 рік відомості про вказане майно
відсутні.

Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду
наявність інформації з достовірних відкритих джерел про суттєві розбіжності між відомостями про майно при порівнянні
декларацій є індикатором, який може свідчити про порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя
задекларованим доходам та прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.

Кар’єра:
2012 – т.ч. – суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
2010 – 2012 – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого
самоврядування Національної академії правових наук України;
Січень 2010 – вересень 2010 – начальник юридичного відділу Харківської філії ЗАТ “Український страховий капітал”;
2008 – 2010 – науковий консультант Харківської філії ЗАТ “Український страховий капітал”;

2008 – 2008 – юрисконсульт ТДВ Страхова компанія “Схід-Захід”;
2007 – 2008 – юрисконсульт ТОВ “Камелія”;
2005 – 2007 – помічник юрисконсульта ТОВ “Камелія”.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Чайкін Ігор Борисович (чоловік) – з 2012 року суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу
Дніпропетровської 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:
Захистила кандидатську дисертацію в Національному університеті “Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого”.

