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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Шишов Олег Олексійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 75,75
Результати практичного завдання – 83
Загальний результат іспиту – 158,75
Остаточний результат – 840,75
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду Шишова О.О.

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:
Донецький національний університет.
Кар’єра:
2018 – т.ч. – суддя Першого апеляційного адміністративного суду;
2010-2018 – суддя Донецького апеляційного адміністративного суду;
2002-2010 – суддя Будьоннівського районного суду міста Донецька (з 2006 року обраний заступником голови суду, з
2008 року обраний на посаду судді безстроково);
1995-2002 – служба в органах внутрішніх справ України;
1988-1995 – служба у збройних силах України.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Шувалова Тетяна Олександрівна (дружина) – з 2013 року по теперішній час працює суддею Донецького окружного
адміністративного суду; до цього часу з 2009 року працювала помічником голови суду Донецького апеляційного
адміністративного суду.
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 2013-2017 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2015 рік
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брав участь в конкурсі на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, однак вибув з
конкурсу, оскільки за результатами іспиту отримав 122,75 балів, що є меншим за мінімально допустимий бал.
Інша інформація:
1) У 2016 році захистив кандидатську дисертацію у Державному науково-дослідному інституті МВС України.
2) В декларації 2014 року суддя вказав, що у 2013 році витрати на придбання авто Toyota Rav4 2013 року випуску
становили 81 тис.грн. У той же час у декларації 2015 року суддя зазначив, що вартість авто на момент набуття у
власність становила 369 тис.грн.
Пояснення кандидата Шишова О.О.
3) Згідно із декларацією за 2015 та 2016 роки, відсутні відомості про наявність у судді чи її родини права власності чи
права користування на нерухоме майно у місті Краматорськ, у якому можна постійно проживати. З 2015 року суддя
проживає в місті Краматорськ за місцем розташування суду, а вся задекларована нерухомість судді та її родини
знаходиться на непідконтрольній території.
Пояснення кандидата Шишова О.О.

