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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Остапенко Євген Сергійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 71,25
Результати практичного завдання – 73
Загальний результат іспиту – 144,25
ВИБУВ З КОНКУРСУ

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
Порушення норм професійної етики
У власній декларації доброчесності за 2017 рік кандидат Остапенко Є.С. вказав, що ним та членами його сім’ї (дружина
та двоє дітей) не здійснювалися витрати, що перевищують їх доходи. Однак, відповідно до відомостей з майнової
декларації кандидата за 2017 рік, його річний дохід та дохід членів його сім’ї склав 19448 грн. З урахуванням мінімальних
необхідних витрат на проживання однієї людини виникають сумніви у достовірності твердження кандидата щодо
відсутності витрат, які б перевищили річний дохід у розмірі 19448 грн.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду зазначення
недостовірних відомостей в декларації доброчесності є індикатором, який може свідчити про порушення кандидатом
критерію дотримання норм професійної етики.
Біографічна довідка
Освіта:
1997 – Дніпропетровський національний університет

Кар’єра:
2006 – т.ч. – має право на зайняття адвокатською діяльністю;
лютий 2017-липень 2017 – директор ТОВ ЮФ “Євген Остапенко та партнери”;
2015-2017 – виконавчий директор ТОВ ЮР “Остапенко, Мармиш та партнери”;
2007-2014 – директор ТОВ ЮФ “Євген Остапенко та партнери”;
2005-2007 – провідний юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи Дирекції юридичного забезпечення
Корпорації НВІГ “Інтерпайп”;
квітень-січень 2005 – провідний юрисконсульт Управління договірної, претензійно-позовної та судової підтримки

бізнесів Дирекції юридичного забезпечення Корпорації НВІГ “Інтерпайп”;
2001-2005 – провідний юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення
Корпорації НВІГ “Інтерпайп”;
2000-2001 – юрисконсульт юридичного відділу Корпорації НВІГ “Інтерпайп”;
1999-2000 – головний спеціаліст юридичного відділу Регіонального відділення ФДМ України по Дніпропетровській
області;
1998-1999 – юрист фірми “Б-Трейдінг”;
березень-грудень 1998 – стажист на посаду помічника прокурора Ленінського району м. Дніпропетровська;
січень-березень 1998 – стажист на посаду помічника прокурора Синельниківського міжрайонного прокурора.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Городецька Ольга Павлівна (дружина) – з 2013 по 2016 працювала помічником судді Дніпропетровського
апеляційного господарського суду, до цього, з 2012 по 2013, працювала начальником відділу аналізу і узагальнення
практики застосування законодавства Господарського суду Дніпропетровської області.
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