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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Тішко Дмитро Анатолійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 84,75
Результати практичного завдання – 81,5
Загальний результат іспиту – 166,25
ВИБУВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПЕЦЗАСІДАННЯ

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
Причетність до ухвалення сумнівних рішень
За інформацією “Еспресо”, суддя Тішко постановив ухвалу, якою до Костянтина Ковальова був застосований запобіжний
захід у вигляді домашнього арешту. За інформацією видання, з посиланням на прес-службу СБУ, Ковальов підозрювався
в ймовірному плануванні вибухів 9 травня в Миколаєві.
Після обрання відповідного запобіжного заходу, за інформацією агентства ТСН, Ковальов втік на територію так званої
ДНР та приєднався до батальйону бойовиків “Восток”.

Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду
можливість виникнення у стороннього поінформованого спостерігача обгрунтованих сумнівів у дотриманні суддею
принципів справедливості, об’єктивності та неупередженості при прийнятті суспільно важливого судового рішення може
свідчити про порушення кандидатом критерію щодо непричетності до ухвалення сумнівних рішень.
Біографічна довідка
Освіта:
2007 – закінчив Одеську національну юридичну академію (тепер – Національний університет “Одеська юридична
академія”.

Кар’єра:
2012 – т.ч. – суддя Центрального районного суду міста Миколаєва
2005 – 2012 – працював на різних посадах (юрист, помічник адвоката, заступник директора) у Малому приватному
підприємстві “Адвокатське бюро “Казус”.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Калугіна Ірина Сергіївна (дружина) – з 2011 є адвокатом та членом Ради адвокатів Одеської області

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
Як повідомляє видання “Обозреватель”, суддя Дмитро Тішко своїм рішенням зняв арешт з 4 мільйонів гривень, які були
вилучені у можливих організаторів конвертаційного центру в місті Миколаєві працівниками Управління боротьби з
організованою злочинністю МВС.

