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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Тацій Лариса Василівна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 87
Результати практичного завдання – 89,5
Загальний результат іспиту – 176,5
Висновок Громадської Ради доброчесності про невідповідність кандидата Тацій
Л.В. на посаду судді Верховного Суду
Остаточний результат – 773,5

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:
Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. Дзержинського

Кар’єра:
2010-т.ч. – суддя Харківського апеляційного адміністративного суду (у 2012 обрана на посаду судді безстроково, суд
ліквідований 29.12.2017);
2007-2010 – суддя Харківського окружного адміністративного суду;
1990-2010 – займалася адвокатською діяльністю;
серпень-листопад 1985 – стажер помічника прокурора Червонозаводського району м. Харкова;
1980-1985 – інспектор Прокуратури Харківської області.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Єгупенко Владислав Вадимович (чоловік) – з 2011 по т.ч. працює суддею в Харківському окружному
адміністративному суді; з 2010 по 2011 працював суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова.
2. Тацій Олена Владиславівна (донька) – з 2016 по т.ч. працює суддею в Господарському суді Луганської області; з 2007

по 2011 років працювала приватним нотаріусом.
3. Косінов Вячеслав Анатолійович (зять) – з 2012 по т.ч. працює начальником державної фінансової інспекції у
Харківській області; з 2010 по т.ч. є депутатом Харківської обласної ради; з 2016 по т.ч. працює виконувачем
обов’язків першого заступника Голови Державної аудиторської служби України; з 2006 по 2012 начальник
територіального управління Рахункової Палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях.

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:
За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 3 липня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Тацій Л.В. займаній посаді судді.

