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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Епель Оксана Володимирівна
Суд
Шостий апеляційний адміністративний суд

Статус
Суддя з 05.11.2013

Кошти

Річний дохід

Земля

Суддi

82722 UAH
64045 USD

Сім'ї

881468 UAH
64114 USD
58 GBP

Суддi

941597 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 933857 грн
Інше: 7740 грн

Сім'ї

2007342 грн
Дохід від відчуження нерухомого майна: 950000 грн (чоловік)
Дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних
прав): 555344 грн (чоловік) + 285000 грн (чоловік)
Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав: 100000 грн
(чоловік)
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 96000 грн (чоловік)
Проценти: 64 грн (чоловік)
Інше: 20934 грн (чоловік)

Суддi

4011 га
Земельні ділянки:
- 1500 кв.м (100% у власності)
- 2511 кв.м (100% у користуванні)

Сім'ї

3594 га
Земельні ділянки:
- 250 кв.м (100% у власності у чоловіка)
- 594 кв.м (100% у власності у чоловіка)
- 650 кв.м (100% у власності у чоловіка)
- 500 кв.м (50% у спільній власності у чоловіка загальною площею 1000 кв.м)
- 350 кв.м (50% у спільній власності у чоловіка загальною площею 700 кв.м)
- 1250 кв.м (100% у власності у чоловіка)

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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Суддi

840.2 кв. м
840.2 кв.м (100% житлового будинку у користуванні)

Сім'ї

548.94 кв. м
531.81 кв.м (90% житлового будинку у спільній власності у чоловіка загальною
площею 590.9 кв.м)
17.13 кв.м (25% квартири у спільній власності у чоловіка загальною площею
68.5 кв.м)

Транспортні засоби

Суддi

1
Автомобіль легковий Ягуар XF 2008 р.в. (у власності)

Недобудови

Сім'ї

1
841 кв.м (100% житлового будинку у власності у чоловіка)

Декларації
●

2013 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
2002 – Донецький національний університет.
Суддівська кар’єра:
2007 – 2013 – суддя Київського районного суду м. Донецька (з 2012 року обрана на посаду судді безстроково);
2013 – 2018 – суддя Київського апеляційного адміністративного суду
2018 – т.ч. – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
Зв’язки:
За інформацією “Української правди” чоловік судді, Олександр Епель, – донецький підприємець і бізнес-партнер
сімейства екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, який наразі переховується в Росії. Окрім того, за
інформацією з порталу “Prosud”, Олександр Епель був керівником та одним із власників «акціонерно-комерційного банку
«Капітал».
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Епель Євген Олександрович (син судді) – з 2012 по 2014 роки працював у органах податкової інспекції в Донецькій
області; з 2014 по 2015 рік працював у Державній фіскальній службі м. Києва на посадах старшого уповноваженого.
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
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

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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Доброчесність
Непрозорість статків
Як вбачається із інформації із веб-сайту “Prosud” у родини судді Епель чималі статки: елітний автопарк Jaguar XF ,
Porsche Cayenne., Volkswagen CC та Lexus RX350, земельні ділянки загальною площею 11937 кв.м., будинок площею 590
кв.м.. Більше того, на даний момент родина судді будує маєток площею 841 кв.м. у с. Лісники Київської області.
Окрім того, відповідно до декларації за 2016 рік родина судді задекларувала значну суму готівкових коштів: 900 тис.грн
та 230 тис. дол. США, що перевищує загальні задекларовані доходи родини за 2015 та 2016 роки.
За інформацією з порталу “Prosud”, що підтверджується даними з майнової декларації судді, суддя Епель, попри значну
кількість статків та задекларованої нерухомості, разом з родиною орендує кімнату у гуртожитку. На думку журналістів,
причиною оренди такого житла Оксаною Епель може бути бажання отримати службову квартиру в Києві.
Ухвалення сумнівних рішень
1. Відповідно до реєстру судових рішень суддя Епель О.В. головувала у складі колегії, яка скасувала рішення
Міністерства культури про занесення історичної будівлі в центрі Києва по вулиці Грушевського до Державного
реєстру нерухомих пам’яток, задовольнивши позов ТОВ “Грааль”. За інформацією видання “Українська правда” ТОВ
“Грааль” пов’язане із Табачником, екс-міністром освіти часів Януковича, та вже понад 10 років намагається
побудувати на вказаному місці хмарочос, який повністю порушить архітектурну цілісність ансамблю по вулиці
Хрещатик, а також спотворить правий берег Києва, оскільки будівля буде вищою за Лаврську дзвіницю та набагато
вищою за інші будівлі.
2. Згідно із Єдиним державним реєстром судових рішень, суддя Епель головувала у складі колегії суддів, яка
постановила залишити без змін постанову Окружного адміністративного суда м. Києва про призупинення
перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Як зазначає видання “Судебноюридическая газета”, цим рішенням Окружний адмінсуд Києва заборонив органам державної реєстрації проводити
будь-які реєстраційні дії та записи відносно УПЦ, у тому числі – вносити нові записи до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
3. Згідно із Єдиним державним реєстром судових рішень, суддя Карпушова входила до складу колегії суддів, яка
постановила залишити без змін ухвалу Окружного адміністративного суда м. Києва про забезпечення позову щодо
заборони проводити будь-які реєстраційні дії відносно Української православної церкви (Московського патріархату).
Як відзначається, це фактично блокує процес перейменування Української православної церкви (Московського
патріархату) та виконання закону щодо зазначення її приналежності до Російської православної церкви.

Додатково
Характеристика професійної діяльності
19 липня 2016 року суддя Епель успішно пройшла первинне кваліфікаційне оцінювання, хоча за результатами
письмового тестування Оксана Епель “потребує підвищення кваліфікації”.
В грудні 2016 року ВККС не допустила суддю Епель до участі в конкурсі на посаду судді Верховного Суду.
У 2017 році суддя була кандидатом до Вищої ради правосуддя
Суддя є кандидатом юридичних наук. У 2012 році вона захистила дисертацію “Кримінальна відповідальність за публічні
заклики до вчинення терористичного акту”.
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ЗМІ про суддю
Судьи-богачи скрывают, откуда деньги у них и их родственников – расследование
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