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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

П’янова Яна Валеріївна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 86,25
Результати практичного завдання – 78,5
Загальний результат іспиту – 164,75
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду П’янової Я.В.
ВИБУЛА З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ

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:
1997 – Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого.

Кар’єра:
2014 – т.ч. викладає в Інституті підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого;
2010 – т.ч. – суддя Харківського апеляційного адміністративного суду (з 2012 року обрана на посаду судді безстроково;
суд ліквідований 29.12.2017);
2007-2010 – суддя Харківського окружного адміністративного суду;
2001-2007 – помічник судді Харківського апеляційного господарського суду;
1997-2001 – спеціаліст господарського (арбітражного) суду Харківської області.

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:
1. За даними веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів, 28 вересня 2018 року Комісією було вирішено зробити
перерву в кваліфікаційному оцінюванні судді.
2. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

