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Н ародився 31 січня 1980 р. в м. Києві в родині 
лікарів — Григорія Олексійовича та Лесі Лео-
нідівни. У 1986–1996 рр. навчався у середній 

ЗОШ № 41 м. Києва.
Наказом Міністерства оборони України від 18 лип-

ня 2001 р. № 467 йому присвоєно військове звання «мо-
лодший лейтенант запасу». В 2002 р. здобув повну вищу 
юридичну освіту в Національній академії ДПС України 
за спеціальністю «Правознавство».

Трудову діяльність Т. Г. Оксюта розпочав у 2001 р. 
із посади помічника голови Солом’янського район-
ного суду м. Києва. Указом Президента України «Про 
призначення суддів» від 4 жовтня 2005 р. № 1412 був 
призначений суддею Солом’янського районного суду 
м. Києва в межах п’ятирічного строку.

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загаль-
них судів Київського апеляційного округу від 22 квітня 
2009 р. йому було присвоєно третій кваліфікаційний 
клас судді.

Постановою Верховної Ради України від 23 груд-
ня 2010 р. № 2868-VІ безстроково був обраний суддею 
Солом’янського районного суду м. Києва.

Рішенням зборів суддів від 8 квітня 2015 р. № 3 був 
обраний на посаду заступника голови Солом’янського 
районного суду м. Києва. У березні 2017 р. був повтор-
но переобраний на цю посаду строком три роки.

За сумлінне виконання службових обов’язків зао-
хочувався подяками та грамотами Солом’янської ра-
йонної та Київської міської державних адміністрацій, 
а також Апеляційним судом м. Києва. Крім того, На-
казом голови Апеляційного суду м. Києва від 20 липня 
2009 р. № 98-к нагороджений нагрудним знаком Апеля-
ційного суду м. Києва.

Пройшов підвищення кваліфікації суддів, зокрема 
брав участь у спеціалізованому семінарі на тему «Осо-
бливості розгляду адміністративних спорів», який про-
водився Академією суддів України, ОБСЄ, ЦППР та 
USAID в межах проекту «Україна: верховенство пра-
ва» (м. Київ, 2007 р.), у семінарі з питань інтелектуаль-
ної власності, що був організований інститутом CELLI 
(м. Прага, 2011 р.).

У 2014 р. у Національній школі суддів України прой-
шов підготовку суддів, яких безстроково обрано на по-
саду судді, а також періодичне навчання суддів з метою 
підвищення кваліфікації на семінарі з питань застосу-
вання судами виборчого законодавства, організовано-
го спільно з Вищим адміністративним судом України та 
Координатором проектів ОБСЄ в Україні в межах про-
екту «Сприяння єдності судової практики адміністра-
тивних судів України».

У 2016 р. в Академії ILEA (м. Будапешт) пройшов курс 
підвищення кваліфікації з питань розслідування коруп-
ційних злочинів суддями та прокурорами, а також у На-
ціональній школі суддів України пройшов підготовку 
суддів, обраних на адміністративні посади за програмою 
для голів та заступників голів місцевих загальних судів.

Сьогодні здійснює розгляд справ цивільної на адмі-
ністративної юрисдикцій, справ про адміністративні 
правопорушення, а також виконує обов’язки слідчого 
судді та задіяний у колегіальному розгляді криміналь-
них проваджень. Має більше ніж десятирічний досвід 
розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності, а та-
кож планує здобути вищу освіту за цим напрямом.

Одружений із Людмилою Руль, яка є директо-
ром агентства з розробки маркетингових стратегій 
ТОВ «БЕВЕГЕН».

У вільний від роботи час любить подорожувати, за-
хоплюється полюванням та спортом (рукопашний бій).

Вважає, що функціонування всієї судової системи ба-
зується на принципах відкритості та відповідальності 
перед суспільством. Зазначає: «Сьогодні існує великий 
потенціал для активної співпраці зі ЗМІ як у класично-
му розумінні, так і в роботі з більш інноваційними ка-
налами розповсюдження інформації». Однією зі своїх 
цілей бачить створення комфортного інформаційного 
середовища, в якому суспільство зможе отримати відпо-
віді на всі свої питання саме від суду, як першоджерела, 
що, своєю чергою, мінімізує можливість викривлення 
та маніпуляцій інформацією з боку будь-яких політич-
них сил або інших гілок влади. Його мета — зробити рі-
шучі кроки задля підвищення авторитету судової гілки 
влади загалом та кожного судді зокрема.
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