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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Шинкар Тетяна Ігорівна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 80,25
Результати практичного завдання – 84,5
Загальний результат іспиту – 164,75
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:
Львівський національний університет імені Івана Франка.
Кар’єра:
2018 – т.ч. – суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду;
2016-2018 – старший викладач за сумісництвом Львівської філії ПВНЗ “Європейський університет”;
2013-2018 – суддя Львівського апеляційного адміністративного суду;
2007-2013 – суддя Львівського окружного адміністративного суду (з 2012 року обрана на посаду судді безстроково);
2003-2008 – юрисконсульт Львівської обласної колегії адвокатів;
2001-2003 – юрисконсульт спільного українсько-польського підприємства “Варіант-Глобус”;
1999-2001 – юрисконсульт ПП “Фідеко”;
1997-1999 – секретар судового засідання Личаківського районного суду міста Львова;
Березень 1997 – серпень 1997 – архіваріус судового засідання Личаківського районного суду міста Львова.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Шинкар Леонід Євтихійович (чоловік) – з 2013 по 2015 рік працював заступником начальника відділу охорони
державної таємниці УСБУ у Львівській 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:
У 2018 році захистила кандидатську дисертацію у Національному університеті “Львівська політехніка”.

