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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Алданова Світлана Олександрівна
Суд
Київський апеляційний господарський суд

Статус
Суддя з 10.01.2002

Кошти

Річний дохід

Земля

Будівлі

Суддi

1000 USD

Сім'ї

27000 USD
369000 UAH

Суддi

377486 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 377486 грн

Сім'ї

601583 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 15278 грн (дочка) +
250498 грн (дочка)
Дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю: 50000 грн (чоловік)
Пенсія: 65925 грн (чоловік)
Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю: 111300 грн (чоловік)
Інше: 108582 грн (дочка)

Суддi

1013.76 га
Земельна ділянка:
- 1013.76 кв.м (33% у користуванні загальною площею 3072 кв.м)

Сім'ї

4085.76 га
Земельні ділянки:
- 1013.76 кв.м (33% у користуванні у дочки загальною площею 3072 кв.м)
- 3072 кв.м (100% у власності у чоловіка загальною площею 3072 кв.м)

Суддi

258.1 кв. м
18.12 кв.м (40% квартири у спільній власності загальною площею 45.3 кв.м)
113.2 кв.м
21.8 кв.м
19.3 кв.м (100% Машиномісце у власності)
50.7 кв.м
34.98 кв.м (33% садового (дачного) будинка у користуванні загальною площею
106 кв.м)

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину.
Висновки ЧЕСНО про причетність суддів до корупційних діянь, кримінальних або будь-яких інших правопорушень, ухвалення сумнівних рішень,
неетичної поведінки є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
Методологія підготовки матеріалу
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Сім'ї

388.78 кв. м
27.18 кв.м (60% квартири у спільній власності у дочки загальною площею 45.3
кв.м)
37.36 кв.м (33% квартири у користуванні у дочки загальною площею 113.2 кв.м)
37.36 кв.м (33% квартири у користуванні у чоловіка загальною площею 113.2
кв.м)
10.9 кв.м (50% Машиномісце у користуванні у дочки загальною площею 21.8
кв.м)
34.98 кв.м (33% садового (дачного) будинка у користуванні у дочки загальною
площею 106 кв.м)
106 кв.м (100% садового (дачного) будинка у власності у чоловіка загальною
площею 106 кв.м)
101.4 кв.м (100% нежитлове приміщення у власності у чоловіка)
13.6 кв.м (100% машиномісця у власності у чоловіка)
20 кв.м (100% гаражний бокс у власності у чоловіка)

Суддi

2
Автомобіль легковий Toyota RAV4 2013 р.в. (у власності)
Автомобіль легковий TOYOTA RAV4 2015 р.в. (у власності)

Сім'ї

2
Автомобіль легковий Toyota RAV4 2013 р.в. (у власності дочка)
Автомобіль легковий TOYOTA RAV4 2015 р.в. (у власності чоловік)

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
до 2002 – суддя Голосіївського районного суду м. Києва.
2002 – т.ч. – суддя Київського апеляційного господарського суду.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Алданов Юрій Валерійович (чоловік судді) – з 2017 року працює керівником АБ “АТП”. З 2009 року по 2017 рік
працював адвокатом в адвокатурі Київської області.
2. Алданова Катерина Юріївна (донька судді) – з 2017 року працює помічником судді у Верховному Суді. З 2015 року по
2017 працювала головним консультантом у Верховному суді України; з 2013 року працювала секретарем судового
засідання у Київському апеляційному адміністративному суді.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину.
Висновки ЧЕСНО про причетність суддів до корупційних діянь, кримінальних або будь-яких інших правопорушень, ухвалення сумнівних рішень,
неетичної поведінки є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
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Декларація доброчесності за 2015 рік
Декларація доброчесності за 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

Доброчесність
Непрозорість статків
Журналісти Бігус.інфо зазначають, що суддя Алданова вказала у декларації за 2015 рік факт придбання автомобіля
Toyota RAV-4 (2013 р.в.) за 149 тис грн. Однак, за інформацією Бігус.інфо, ринкова вартість даної автівки складає близько
25 тис дол. Журналісти зазначають, що річного доходу судді достатньо, щоб купити автомобіль за 149 тис грн, проте
недостатньо, щоби придбати такий автомобіль за ринковою вартістю. Суддя пояснила, що купувала поломаний
автомобіль, що знизило його вартість, однак назвати конкретної поломки не змогла, посилаючись на власну
необізнаність у технічних питаннях.
Додатково журналісти зазначили, що, на їхню думку, сума у розмірі 149 тис грн пояснюється тим, що в Україні
встановлено ліміт на готівкові розрахунки фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу: в період з 13 по 17
рік ліміт забороняв готівкові операції на суму понад 150 тисяч гривень.

Додатково
ЗМІ про суддю
Чиновники переконують, що купують елітні авто дешевше за ринкову вартість

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину.
Висновки ЧЕСНО про причетність суддів до корупційних діянь, кримінальних або будь-яких інших правопорушень, ухвалення сумнівних рішень,
неетичної поведінки є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
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