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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Католікян Михайло
Олександрович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 74,25
Результати практичного завдання – 80
Загальний результат іспиту – 154,25
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду Католікяна М.О.
Остаточний результат – 711,25
ВИБУВ 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:
2000 – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.
Кар’єра:
2012-т.ч. – суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська;
2010-2012 – суддя Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду;
2003-2010 – суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська (у 2009 обраний безстроково);
2001-2003 – юрисконсульт, начальник юридичного відділу ТОВ “Технологія”;
2000-2001 – юрисконсульт корпорації “НВІГ “Інтерпайп”
1999-2000 – головний фахівець юридичного відділу ДФ ДК “Торговий дім “Газ України” НАК “Нафтогаз”;
1995-1998 – юрисконсульт АТ “Експоцентр”.
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 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у 2016-2017 рр,
однак отримав менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту (114,75) та вибув з конкурсу.
Інша інформація:
1. За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 25 вересня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Католікяна займаній посаді судді.
2. За даними видання “Platforma”, суддя був учасником Антитерористичної операції.
3. Згідно з інформацією з досьє, суддя двічі притягувався до адміністративної відповідальності.

