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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Товстолужський Олег
Володимирович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 78,75
Результати практичного завдання – 74,5
Загальний результат іспиту – 153,25
Остаточний результат – 707,25
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
Неетична поведінка
У деклараціях родинних зв’язків за 2012-2016 та 2017 не вказав про двоюрідну сестру – Сірівлю Валентину
Володимирівну, яка з 2013 працює начальником відділу режимно-секретної роботи в Апеляційному суді Харківської
області, хоча в декларації за 2013-2017 роки вказана особа зазначена.

Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду
наявність інформації про недостовірність відомостей в деклараціях родинних зв’язків судді є індикатором, який може
свідчити про порушення кандидатом критерію дотримання норм професійної етики.
Біографічна довідка
Освіта:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.

Кар’єра:
2002 – т.ч. – суддя Валківського районного суду Харківської області (з 2008 року обраний на посаду судді безстроково; у
2006 року – голова суду).
1992-2002 – служба в органах внутрішніх справ м. Київ.
1989-1991 – служба в Збройних силах.
1989 – контролер воєнізованої охорони виконкому Жовтневої райради депутатів трудящих.

Зв’язки:
Згідно декларації родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Товстолузька Олександра Антонівна (мати) – з 1992 по 2014 працювала суддею в Апеляційному суді Харківської
області.
2. Товстолужська Оксана Володимирівна (сестра) – з 1998 по теперішній час працює приватним нотаріусом
Харківського міського нотаріального округу.
3. Морозова Ольга Олександрівна (дружина) – з 1999 по теперішній час працює адвокатом в Раді адвокатів Харківської
області
4. Сірівля Валентина Володимирівна (двоюрідна сестра) – з 2013 по теперішній час працює начальником відділу
режимно-секретної роботи в Апеляційному суді Харківської 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 за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

