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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Олійник Василь Іванович
ВИБУВ З КОНКУРСУ
Отримала менший за мінімально допустимий бал для анонімного письмового
тестування

Результати анонімного письмового тестування – 39,75 балів
Кандидат на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
Працює на посаді судді Апеляційного суду Київської області з 2004 року.
Статки
Суддя Олійник був одним з 39-и суддів, яким в 2012 році масово роздали землю у
селі Іванків під Києвом. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми
“Схеми”.
Відповідно до електронної декларації за 2015 рік суддя не зазначив нерухомості в
якій він проживає. Він є власником трьох земельних ділянок (1200, 2000, 6300 кв.
м) в Київській області. Ще одна земельна ділянка (1191 кв. м), об’єкт
незавершеного будівництва садовий (дачний) будинок (170 кв. м) та два легкових
автомобілі SKODA SUPERB CLASSIK 2006 й 2007 років випуску перебувають у
спільній власності з громадянкою України Олійник Галиною Василівною, при
цьому в паперовій декларації за аналогічний період вказується, що автомобіль
SKODA SUPERB CLASSIK 2006 року випуску від 2007 року перебуває у користуванні
і власності сина. Щодо громадянки Олійник Г. В., то в декларації судді за 2013 рік
вона вказана дружиною. В тій самій декларації міститься інформація про
квартиру (72 кв. м) у переліку майна сім’ї декларанта.
Неетична поведінка
Активісти ГО “Стоп корупції” повідомляють про непрофесійну поведінку судді. 10
травня 2016 року мало б відбутися засідання у справі жителів Білої Церкви проти
розважального закладу “Каліпсо”, але суддя без жодного попередження не
з’явився на засідання.
Додатково
За повідомленням ВККС України 28 липня 2016 року пройшов первинне
кваліфікаційне оцінювання.

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

