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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Мовчан Наталя Володимирівна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 80,25
Результати практичного завдання – 50
Загальний результат іспиту – 130,25
Остаточний результат – 739,25

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
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:
2001 – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.

Кар’єра:
2012 – т.ч. – суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області;
2009 – 2012 – працювала на різних посадах (головний спеціаліст, помічник судді) у Харківському апеляційному
адміністративному суді ;
2001 – 2009 – працювала на різних посадах (юрисконсульт, начальник юридичного управління) в Публічному
акціонерному товаристві “Меркурій”;
1997 – 2001 – спеціаліст Арбітражного суду Харківської області.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Мовчан Максим Вікторович (син) – з 2016 по 2017 працював судовим розпорядником Червонозаводського районного
суду міста Харкова.
2. Крамаренко Наталія Іванівна (сестра чоловіка) – з 2012 по т.ч. обіймає посаду прокурора у Сумській місцевій
прокуратурі.

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
Інша інформація:
1. У 2017 році щодо судді було відкрито кримінальне провадження щодо ймовірного постановлення суддею завідомо
неправосудного рішення. Однак, повідомлення про підозру вручено не було та постановою слідчого кримінальне
провадження було закрито, у зв’язку з відсутністю складу правопорушення.

