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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Олійник Віктор Миколайович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 80,25
Результати практичного завдання – 73,5
Загальний результат іспиту – 153,75
Остаточний результат – 761,75
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 з деклараціями судді за 2015 – 2017 роки, дружині судді на праві користування належить автомобіль Toyota Yaris
(дата набуття права – 13.10.2012). Однак, у декларації за 2013 рік відомості про вказане майно відсутні.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду наявність суттєвих
розбіжностей 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:
1994 – Українська державна юридична академія
Кар’єра:
2008 – т.ч. – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду (у 2013 обраний на посаду судді
безстроково, з 2016 по 2018 роки перебував на посаді голови суду)
2006-2008 – старший прокурор прокуратури Дніпропетровської області
2001-2006 – заступник прокурора Жовтневого району Дніпропетровської області
1994-2001 – працював на різних посадах у прокуратурі Дніпропетровської області (стажист, старший слідчий, заступник
прокурора, прокурор).
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Олійник Тетяна Олександрівна (дружина судді) – з 2012 року працює адвокатом, головним юрисконсультом АТ
“Укрексімбанк”.

2. Хоменко Олена Василівна (двоюрідна сестра дружини) – з 2006 працює приватним нотаріусом Харківського міського
нотаріального округу.
3. Башинська Людмила Василівна (двоюрідна сестра дружини) – з 1998 працює приватним нотаріусом Харківського
міського нотаріального округу.
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
Додаткова інформація
Інша інформація:
1. У 2018 році захистив кандидатську дисертацію у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС
України.
2. За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 18 вересня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Олійника займаній посаді судді.

