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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Штефаніца Юрій Георгійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 72
Результати практичного завдання – не з’явився
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
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:
1986 – Військовий Червонопрапорний інститут Міністерства оборони СРСР, м. Москва.

Кар’єра:
2006–2016 – суддя Апеляційного суду Львівської області;
2004-2006 – суддя Військового апеляційного суду Західного регіону (з 2004 року обраний на посаду судді безстроково; з
2005 року – перший заступник голови суду);
1994-2004 – суддя Військового суду Західного регіону України;
1993-1994 – суддя Військового суду Львівського гарнізону;
1992-1993 – в розпорядженні голови військового суду Львівського гарнізону;
листопад-грудень 1992 – в розпорядженні Міністерства оборони України;
1991-1992 – член військового трибуналу Прибалтійського військового округу (з лютого 1992 року – військового
трибуналу Північно-Західної групи військ);
1987-1991 – член 9 військового трибуналу ракетних військ стратегічного призначення;
1986-1987 – старший судовий секретар 35 військового трибуналу Тихоокеанського флоту.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2018 роки:

1. Олійник (Штефаніца) Оксана Георгіївна (сестра) – з 2018 дотепер обіймає посаду старшого оператора відділу
спецзв’язку управління СБУ в Чернівецькій області. До цього часу, з 2013 по 2018 була старшим оператором першого
сектору відділу спецзв’язку управління СБУ в Чернівецькій 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 2013-2018 роки
Декларація доброчесності 2017 рік

