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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Кондратова (Притика) Ірина
Дмитрівна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 89,25
Результати практичного завдання – 85,5
Загальний результат іспиту – 174,75
Остаточний результат – 770,75

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

Непрозорість статків
1. Згідно із деклараціями за 2015, 2016, 2017 рік у судді на праві користування перебуває автомобіль BMW Х5 2011 р.в.
(дата набуття права – 25.06.2011). Однак, у декларації за 2014 роки відомості про вказане майно відсутні.
2. Згідно з декларацією за 2016 рік, суддя отримала дохід від відчуження нерухомого майна у розмірі 259 369 грн. Однак,
при порівнянні декларацій за 2015 та 2016 склад нерухомого майна не змінився.
3. Як повідомляє Українська правда, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення при
повній перевірці декларації судді. Зокрема зазначається, що Ірина Кондратова у декларації за 2015 рік зазначила
недостовірні відомості про право користування дітьми житлом, про місцезнаходження та дату набуття у власність
садового будинку, транспортний засіб, що належить на праві власності члену сім’ї судді, про емітента цінних паперів,
які належать Кондратовій на праві власності та дохід, отриманий членом родини судді у вигляді пенсії.

Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду наявність суттєвих
розбіжностей між відомостями про майно при порівнянні декларацій, наявність інформації з достовірних відкритих
джерел про ознаки приховування статків є індикаторами, які можуть свідчити про порушення кандидатом критерію
відповідності стилю життя задекларованим доходам та прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Кар’єра:
2011 – т.ч. – суддя Вищого господарського суду України (припинив діяльність 15.12.2017);

2009-2011 – суддя Київського апеляційного господарського суду (у 2010 обрана безстроково);
2005-2009 – суддя Господарського суду міста Києва;
2003-2005 – заступник директора ТОВ “Юридична фірма “Екс Леге”;
1999-2003 – віце-президент адвокатського об’єднання “Адвокатська фірма “Екс Леге”;
1998-1999 – помічник адвоката, адвокат у Адвокатському об’єднанні “Кайрос”;
липень-серпень 1998 – юрист юридичної фірми “НКЛФ” (пізніше – ТОВ “Юридична фірма “Кравченко і партнери”).

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Кондратов Костянтин Гарійович (чоловік) – з 2012 по т.ч. займається адвокатською діяльністю.
2. Притика Юрій Дмитрович (брат) – з 1994 по т.ч. займається адвокатською діяльністю.
3. Кондратов Олександр Гарійович (брат чоловіка) – з 2017 по т.ч. прокурор Прокуратури міста Києва; з 2016 по 2017
прокурор Прокуратури Дніпропетровської області.
4. Кондратов Володимир Гарійович (брат чоловіка) – з 2015 по т.ч. керівник Криворізької місцевої прокуратури №3.
5. Притика Михайло Васильович (двоюрідний брат) – з 2010 по т.ч. Обуховицький сільський голова.
6. Тарас Ольга Володимирівна (двоюрідна сестра) – з 2011 по т.ч. начальник відділу документального забезпечення
Львівського апеляційного господарського суду.
7. Притика Дмитро Микитович (батько) – з 2007 по 2012 народний депутат України.

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 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
Інша інформація:
Згідно з деклараціями за 2015 та 2016 роки, суддя отримала два подарунки у грошовій формі у розмірі 200 000 грн
кожний від громадянина Притики Дмитра Микитовича, імовірно батька судді.

