+38 067 233 28 12

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Горбатенко Олена Михайлівна
Суд
Сєверодонецький міський суд Луганської області

Статус
Суддя з 09.02.2012
Звільнений 13.09.2018
http://www.vru.gov.ua/content/act/2904_13.09_.2018_.
doc

Кошти

Суддi

30500 USD
1100 EUR

Сім'ї

30500 USD
1000 EUR
551650 UAH

Суддi

282739 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 241816 грн
Інше: 40923 грн

Сім'ї

915904 грн
Інше: 322283 грн (чоловік)
Проценти: 27752 грн (чоловік) + 12736 грн (чоловік)
Дохід від відчуження нерухомого майна: 553133 грн (чоловік)

Земля

Сім'ї

1789 га
Земельні ділянки:
- 789 кв.м (100% у власності у чоловіка)
- 1000 кв.м (100% у власності у чоловіка)

Будівлі

Суддi

42.5 кв. м
42.5 кв.м (50% квартири у спільній власності загальною площею 85 кв.м)

Сім'ї

117.99 кв. м
47.2 кв.м (100% Нежитлове приміщення у власності у чоловіка)
28.29 кв.м (100% квартири у користуванні )
42.5 кв.м (50% квартири у спільній власності у чоловіка загальною площею 85
кв.м)

Річний дохід

Транспортні засоби

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

1
Автомобіль легковий MERCEDES-BENZ ML350 2006 р.в. (у власності)

Сім'ї

1
Автомобіль легковий HONDA CRV2354 2012 р.в. (у власності чоловік)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2012 – 2018 – суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області
2003 – 2012 – суддя Апеляційного суду Луганської області (у 2004 обрана безстроково)
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки:
1. Горбатенко Олег Володимирович (чоловік) – з 2011 по 2016 голова Лисичанського міського суду Луганської області;
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Рішення Вищої ради правосуддя “Про звільнення Горбатенко О.М. з посади судді Сєвєродонецького міського суду
Луганської області у відставку”
Рішення Вищої ради правосуддя “Про задоволення клопотання заступника Генерального прокурора України – керівника
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. про тимчасове відсторонення судді Сєвєродонецького
міського суду Луганської області Горбатенко О.М. від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної
відповідальності”

Доброчесність
Непрозорість статків
Як вказують журналісти Bihus.info, Олена Горбатенко вдвічі знизила в електронній декларації за 2015 рік вартість
квартири на узбережжі Середземного моря в Іспанії, яку придбала у липні того ж року. В електронній декларації суддя
вказала вартість житла 235 000 грн. (=10 000 євро на момент купівлі), хоча згідно з договором купівлі-продажу вартість
склала 20 000 євро. Окрім того, журналісти з посиланням на іспанського ріелтора висловлюють сумнів щодо
можливості придбання зазначеної квартири за таку ціну. Журналісти також зазначили, що під час обшуків в рамках
кримінального провадження у судді знайшли готівкові кошти в іноземній валюті еквівалентом близько 1 500 000 грн, що
дорівнює 7 річним доходам судді. Зазначається, що суддя та її чоловік також володіють 3 іномарками та нежитловим
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приміщенням площею 400 кв.м та 350 000 грн на рахунку чоловіка, який також був суддею.

Додатково
ЗМІ про суддю
Від судді до підсудного. Як справи НАБУ щодо суддів розглядаються в судах?
Наші гроші. Нечисті судді
Суддя з Сєвєродонецька придбала апартаменти в Іспанії і вдвічі занизила їх вартість в декларації
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