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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Аліна (Галій) Сніжанна Степанівна
Суд
Суворовський районний суд м. Одеси

Статус
Суддя з 17.03.2007

Річний дохід

Суддi

342733 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 342733 грн

Сім'ї

40953 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 40953 грн (чоловік)

Земля

Сім'ї

595 га
Земельна ділянка:
- 595 кв.м (100% у власності у чоловіка)

Будівлі

Сім'ї

264.35 кв. м
68 кв.м (100% квартири у власності у чоловіка)
49.05 кв.м (33.3% квартири у власності у чоловіка загальною площею 147.3
кв.м)
95.9 кв.м (100% квартири у власності у чоловіка)
10 кв.м (50% квартири у власності у чоловіка загальною площею 20 кв.м)
15.5 кв.м (50% квартири у власності у чоловіка загальною площею 31 кв.м)
25.9 кв.м (100% Машиномісце у власності у чоловіка)

Транспортні засоби

Суддi

1
Автомобіль легковий Nissan X-Trail 2007 р.в. (у власності)

Сім'ї

1
Автомобіль легковий KIA Opirus 2007 р.в. (у власності чоловік)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

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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Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2007 – т.ч. – суддя Суворовського районного суду міста Одеси (з 2012 року обрана на посаду судді безстроково).
Зв’язки:
Згідно з декларація родинних зв’язків судді за 2014-2018 роки:
1. Галій Степан Петрович (батько судді) – 1987-2019 – суддя Київського районного суду м. Одеса
2. Алін Михайло Валерійович (чоловік судді) – 2009-т.ч.- адвокат
3. Галій Тетяна Степанівна (сестра судді) – 2007-т.ч. – приватний нотаріус
4. Алін Валерій Сергійович (свекор судді) – 2002-т.ч. – адвокат
5. Аліна Лариса Михайлівна (свекруха судді) – 2003-т.ч. – адвокат
Офіційні документи відносно судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2017 роки
Декларації родинних зв’язків судді з 2018 року по теперішній час
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Декларації доброчесності з 2018 року по теперішній час

Доброчесність
Непрозорість статків
1) Згідно із декларацією за 2016 рік, чоловік судді на праві спільної власності має квартиру площею 31 кв.м. у м. Одеса
(дата набуття права – 19.05.2001). Однак, у деклараціях за 2014, 2015 роки відомості про вказане майно відсутні.
2) Згідно із декларацією за 2015 рік, чоловік судді на праві спільної власності має квартиру площею 147.3 кв.м. у м.
Одеса (дата набуття права – 19.05.2001) та гараж загальною площею 29.7 кв.м. у м. Одесі (дата набуття права –
21.12.2012); на праві власності – земельну ділянку загальною площею 595 кв.м. у с. Нова Дофінівка Одеської області
(дата набуття права – 27.07.2013). Однак, у декларації за 2014 рік відомості про вказане майно відсутні.

Додатково
Характеристика професійної діяльності
За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 8 листопада 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Аліної С.С. займаній посаді судді.
Інша інформація:
Згідно з інформацією офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Аліна С.С. бере участь у конкурсі на
зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів (Одеський апеляційний суд).

ЗМІ про суддю
“Закрыть дверь, суд идет!” или судья Суворовского районного суда Одессы проводит судебные заседания при закрытых
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на замок дверях. Видео
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