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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Андрухів Вадим Васильович
Суд
Одеський окружний адміністративний суд

Статус
Суддя з 22.09.2011

Кошти

Річний дохід

Земля

Будівлі

Суддi

83049 UAH
5000 USD

Сім'ї

22828 UAH
9000 USD

Суддi

566922 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 566921 грн
Проценти: 1 грн

Сім'ї

283794 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 36264 грн (дружина)
Проценти: 30 грн (дружина)
Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю: 247500 грн (дружина)

Суддi

248.5 га
Земельна ділянка:
- 248.5 кв.м (25% у користуванні загальною площею 994 кв.м)

Сім'ї

1491 га
Земельні ділянки:
- 994 кв.м (100% у власності у дружини загальною площею 994 кв.м)
- 248.5 кв.м (25% у користуванні у сина загальною площею 994 кв.м)
- 248.5 кв.м (25% у користуванні у сина загальною площею 994 кв.м)

Суддi

99.98 кв. м
99.98 кв.м (25% житлового будинку у користуванні загальною площею 399.9
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

668.36 кв. м
399.9 кв.м (100% житлового будинку у власності у дружини загальною площею
399.9 кв.м)
99.98 кв.м (25% житлового будинку у користуванні у сина загальною площею
399.9 кв.м)
99.98 кв.м (25% житлового будинку у користуванні у сина загальною площею
399.9 кв.м)
68.5 кв.м (100% квартири у власності у сина)

Суддi

1
Автомобіль легковий Hyundai IX35 2013 р.в. (у власності)

Сім'ї

1
Автомобіль легковий Hyundai Elantra 2014 р.в. (у користуванні дружина)

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2002 – 2003 – суддя Жовтневого районного суду міста Одеси
2003 – 2011 – суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси (2008 — обраний на посаду судді безстроково)
2011 – т.ч. – суддя Одеського окружного адміністративного суду.

Офіційні документи відносно судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 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
Згідно з декларацією за 2018 рік, дружина судді на праві власності має житловий будинок загальною площею 399.9 кв.м.
у с. Лиманці Одеської області (дата набуття права – 04.04.2012). Як вбачається з матеріалу PROSUD, суддя Андрухів В.В.
повідомив, що сума платежів на вказаний житловий будинок сягала 350 000 доларів США, а кошти були отримані від
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неетичної поведінки є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
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продажу службової квартири, яку приватизував суддя, та двох квартир, що належали його батькам.

Додатково
Інше
1) Згідно з матеріалом Prosud, до Вищої ради юстиції 6 липня 2010 року надійшли звернення народних депутатів, а також
директора ТОВ «Донпромметресурс» щодо притягнення до відповідальності судді Приморського районного суду міста
Одеси Андрухіва В.В. у зв’язку з недотриманням ними вимог щодо всебічного, повного та об’єктивного розгляду справи
про визнання дій нотаріуса щодо видачі свідоцтва про придбання нерухомого майна на публічних торгах
неправомірними та визнання свідоцтва недійсним.
15 січня 2014 року Вища рада юстиції відхилила пропозицію про внесення подання про звільнення Андрухіва В.В.,
оскільки вбачає, що ознаки порушення присяги відсутні.
2) Згідно із Єдиним державним реєстром судових рішень, суддя Андрухів В.В. прийняв рішення, яким визнав
протиправною та скасував постанову Таїровської селищної виборчої комісії Овідіопольського району Одеської області
№316 від 25.12.2017 року, якою було призначено повторний підрахунок голосів виборців.
Як вбачається з матеріалу Prosud, позивачем у вказаній справі був Хасаєв Хасан Гарунович, котрий з 2015 року обіймав
посаду голови Таїровської селищної ради. Рішенням цієї громади від 30 березня 2016 року Оксані Андрухів, дружині
судді, передали в безоплатну власність земельну ділянку під будинок (зазначається, що ділянка розташована неподалік
моря в елітному житловому масиві «Савіньйон»).
Постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 31 грудня 2017 року рішення Андрухіва В.В. було
скасоване.
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