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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Ткаченко Костянтин
Валерійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 75,75
Результати практичного завдання – 85,5
Загальний результат іспиту – 161,25
Остаточний результат – 742,25
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО РЕЙТИНГУ

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:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Кар’єра:
2007 – т.ч. – має право на зайняття адвокатською діяльністю;
2005 – т.ч. – юрист, старший юрисконсульт ТОВ “Юридична фірма “Статус”;
березень-липень 2005 – юрист ТОВ “Інвесткапітал”;
липень-листопад 2004 – помічник прокурора Подільського району м. Києва зі строком стажування до одного року.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Ткаченко (Чух) Олена Юріївна (дружина) – з 2018 року працює помічником судді Касаційного адміністративного суду;
до цього, з 2014 по 2018, працювала помічником судді Вищого адміністративного суду України, з 2013 по 2014 –
спеціалістом відділу вивчення та узагальнення судової практики правового управління Вищого господарського суду
України, з 2012 по 2013 – помічником судді Окружного адміністративного суду міста Києва;

2. Ткаченко Сергій Валерійович (брат) – з 2012 року працює є директором правового департаменту, адвокатом
корпорації “Індустріальна спілка Донбасу”;
3. Блажівська Наталія Євгенівна (дружина брата) – з 2012 року працює суддею Вищого адміністративного суду України.

Згідно з повідомленням “Наші Гроші”:
1. Блажівський Євген Миколайович (батько дружини брата) – у 2011-2012 роках був заступником Генпрокурора;
2. Блажівська Оксана Євгенівна (сестра дружини брата) – з 2011 року працює суддею Господарського суду міста Києва;
3. Блажівський Юрій Осипович (двоюрідний брат дружини брата) – у 2012-2013 роках був начальником управління у
Дрогобицькій ОДПІ ГУ Мінсдоху Львівської області.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
Згідно з даними досьє, кандидат притягувався до адміністративної відповідальності.

