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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Соп’яненко Оксана Юріївна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 73,5
Результати практичного завдання – 93,5
Загальний результат іспиту – 167
Остаточний результат – 736
ВИБУЛА З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО РЕЙТИНГУ
Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність кандидата
Соп’яненко О.Ю. на посаду судді Верховного Суду

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
Непрозорість статків
Згідно з деклараціями за 2017, 2016 та 2015 роки, на праві власності матері Соп’яненко О.Ю. земельна ділянка площею
22610 кв.м. (дата набуття – 23.11.2011). Однак, у деклараціях за 2014 та 2013 роки відомості про вказане майно відсутні.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду неповнота даних в
декларації, наявність суттєвих розбіжностей між відомостями про майно при порівнянні декларацій є індикаторами, які
можуть свідчити про порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя задекларованим доходам та
прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.
Закрите акціонерне товариство “Інститут інтелектуальної власності і права”.
Кар’єра:
2003 – т.ч. – суддя Господарського суду Сумської області (у 2009 обрана на посаду судді безстроково);
1996-2003 – працювала на різних посадах у Прокуратурі Сумської області (старший прокурор, прокурор, старший
помічник прокурора, помічник прокурора, стажист).
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Соп’яненко Олександр Володимирович (чоловік) – з 2009 року працює суддею Сумського окружного

адміністративного суду.
2. Соп’яненко Наталія Володимирівна (сестра чоловіка) – з 2012 року працює прокурором відділу Прокуратури Сумської
області.
3. Задорожний Констянтин Анатолійович (зять) – з 2012 року працює в Сумському РВП ГУНП у Сумській області
(начальник сектору, заступник начальника сектору, старший оперуповноважений)

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 2011-2016 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

