+38 067 233 28 12

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Чорна Валерія Вікторівна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 77,25
Результати практичного завдання – 79
Загальний результат іспиту – 156,25
Остаточний результат – 764,25

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
У декларації за 2015 рік зазначено, що на праві безоплатного користування з 2010 року у судді перебуває квартира
площею 49,2 кв.м у м. Дніпро. Проте, у деклараціях за 2013 та 2014 роки відомості про цю квартиру відсутні.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Апеляційної палати 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:
2001 – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого

Кар’єра:
2008 – т.ч. – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду (з 2013 року обрана на посаду судді
безстроково);
2006-2008 – прокурор відділу участі прокурорів у розгляді справ апеляційним судом Дніпропетровської області
управління підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області;
2001-2006 – помічник прокурора Червоногвардійського району.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Чорна Світлана Миколаївна (мати) – з 2004 по 2014 працювала старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської

області;
2. Чорний Віктор Миколайович (батько) – з 1997 по 2013 працював адвокатом;
3. Чорна Марина Володимирівна (двоюрідна сестра) – з 2017 працює секретарем судового засідання в
Дніпропетровському окружному адміністративному суді.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2013 рік
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

