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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Кониченко Олег Миколайович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 81,75
Результати практичного завдання – 70,5
Загальний результат іспиту – 152,25
Остаточний результат – 719,25
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду Кониченка О.М.
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
Непрозорість статків
Згідно із деклараціями за 2015, 2016, 2017 роки відсутні відомості про наявність у судді чи його родини права власності
чи права користування на нерухоме майно, у якому можна постійно проживати за місцем роботи судді у м. Слов’янськ. З
2015 року суддя проживає у м. Слов’янськ, а вся задекларована нерухомість судді знаходиться на непідконтрольній
території України.
Законодавство зобов’язує декларувати об’єкти нерухомості, що належать судді та членам його сім’ї на праві приватної
власності або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування. Таким чином, суддя мав би задекларувати
житло, у якому він проживає (користується) на будь-яких підставах.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду неповнота даних в
декларації є індикатором, який може свідчити про порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя
задекларованим доходам та прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
1993 – Донецький державний університет

Кар’єра:
2006 – т.ч. – суддя Донецького окружного адміністративного суду (з 2007 по 2012 роки – голова суду; з 2012 по 2014
роки – заступник голови суду);

2001-2007 – суддя Господарського суду Донецької області (з 2006 року обраний на посаду судді безстроково);
січень-грудень 2001 – ведучий юрисконсульт ВАТ Юридична фірма “Правіс”;
1998-2000 – адвокат Адвокатської Контори “Правіс”;
червень-липень 1998 – консультант ВАТ Юридична фірма “Правіс”;
1994-1998 – юридичний консультант ТОВ “Юридична Фірма “Правіс”;
1992-1994 – юрисконсульт колективної юридично-впроваджувальної Фірми “Дослідний центр”.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків за 2013-2017 роки:
1. Коніченко Наталія Миколаївна (дружина) – з 2016 дотепер працює приватним нотаріусом Слов’янського міського
нотаріального округу. До цього часу, з 1996 по 2016 була приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального
округу.
2. Колеснік Галина Антонівна (теща) – з 2010 по 2014 була членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
3. Колесник Роман Миколайович (брат дружини) – з 2016 дотепер обіймає посаду судді Господарського суду Київської
області. До цього часу, з 2012 по 2016 працював суддею Господарського суду Донецької 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 за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у 20162017 рр, однак отримав менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту.

