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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Басалаєва Алла Валентинівна
Суд
Дарницький районний суд м. Києва

Статус
Суддя з 23.01.2012
Звільнений 03.10.2018

Кошти

Суддi

70000 UAH

Сім'ї

120000 UAH

Суддi

211473 грн
Інше: 12900 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 198573 грн

Сім'ї

243199 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 243199 грн (чоловік)

Земля

Сім'ї

598 га
Земельні ділянки:
- 544 кв.м (100% у власності у чоловіка)
- 54 кв.м (100% у власності у чоловіка)

Будівлі

Сім'ї

232.2 кв. м
232.2 кв.м (100% житлового будинку у спільній власності у чоловіка)

Транспортні засоби

Сім'ї

2
Автомобіль легковий Хюндай Соната 2010 р.в. (у власності чоловік)
Автомобіль легковий БМВ 520 2014 р.в. (у власності чоловік)

Річний дохід

Декларації
●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 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:
2012 – т.ч. – суддя Дарницького районного суду м. Києва.
Зв’язки:
Згідно з інформацією, зазначеною у майновій декларації судді, її чоловік, Веселий Олександр Миколайович – завідувач
відділу забезпечення розгляду звернень Центральної виборчої комісії.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

Доброчесність
Непрозорість статків
В матеріалі журналістського розслідування “Prosud”, звертається увага на те, що джерело походження коштів на
автомобіль BMW 520 2014 року випуску, який придбав чоловік судді, невідоме.

Додатково
Як повідомляє видання “Ділова столиця”, Басалаєва Алла – кандидат на посаду члена Центральної виборчої комісії,
формально проходить за квотою депутатської фракції “Відродження”. Як повідомляє Depo.ua, до роботи у суді Басалаєва
встигла пропрацювати юристом у секретаріаті ЦВК.

ЗМІ про суддю
Судья Алла Басалаева: «левые» доходы и порочные связи
Суперкари та мільйонні статки «простої» судді Дарницького суду Києва Алли Басалаєвої

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

