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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Піковський В’ячеслав Юрійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 72,75
Результати практичного завдання – 81
Загальний результат іспиту – 153,75
ВИБУВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПЕЦЗАСІДАННЯ

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:
2007 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кар’єра:
2012 – т.ч. – суддя Придніпровського районного суду міста Черкас;
2011 – 2012 – дисциплінарний інспектор служби дисциплінарних інспекторів секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України;
2007 – 2010 – робота на посадах секретаря судового засідання, помічника судді, керівника апарату у Військовому
апеляційному суді Центрального регіону (на даних час суд ліквідовано).

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Решетник Ірина Сергіївна (рідна сестра дружини) – з листопада 2014 року нотаріус Київського міського нотаріального
округу
2. Кондратюк Ольга Володимирівна (двоюрідна сестра) – з грудня 2016 працює інспектором із інформаційної підтримки
в Гайворонському відділенні поліції ГУ НП в Кіровоградській області, до цього працювала на посадах інспектора в
Ульяновському РВ УМВС, Голованівському відділені поліції ГУ НП та Балговіщенському відділенні поліції
голованівського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області з червня 2009 по грудень 2016

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 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

