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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Каліушко Федір Анатолійович
Суд
Дарницький районний суд м. Києва

Статус
Суддя з 23.01.2012

Річний дохід

Будівлі

Транспортні засоби

Суддi

456568 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 274989 грн
Інше: 111579 грн
Подарунок у грошовій формі: 70000 грн

Сім'ї

45230 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 45230 грн (дружина)

Суддi

90.35 кв. м
19.05 кв.м (50% квартири у спільній власності загальною площею 38.1 кв.м)
71.3 кв.м (100% квартири у користуванні)

Сім'ї

19.05 кв. м
19.05 кв.м (50% квартири у спільній власності у дружини загальною площею
38.1 кв.м)

Суддi

1
Автомобіль легковий Honda Crosstour 2013 р.в. (у користуванні)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
2002 – закінчив Київський університет туризму, економіки і права за спеціальністю “правознавство”.
2011 – закінчив Інститут підготовки професійних суддів Національного університету “Одеська юридична академія”.

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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Суддівська кар’єра:
2012 – т.ч. – суддя Дарницького районного суду м. Києва.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Каліушко Ірина Анатоліївна (рідна сестра судді по батькові) – з 2013 року приватний нотаріус.
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
Декларація доброчесності та родинних зв’язків за 2018 рік до сьогодні
Досьє судді
Рішення ВРЮ про внесення подання Президентові України про призначення Каліушка Ф. А. на посаду судді Дарницького
районного суду міста Києва строком на п’ять років (14.12.2011)
Ухвала ВРП “Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно суддів Дарницького районного суду міста Києва
Каліушка Ф.А., апеляційного суду міста Києва Прокопчук Н.О”
Рішення ВРП “Про відмову у притягненні судді Дарницького районного суду міста Києва Каліушка Ф.А. до
дисциплінарної відповідальності та припинення дисциплінарного провадження”

Доброчесність
Непрозорість статків
У декларації за 2015 рік серед об’єктів нерухомого майна зазначено, що у дружини судді є право бозоплатного
користування квартирою 71,30 кв.м (дата набуття прав – 14.10.2008). Цих відомостей немає в декларації за 2014 рік.
Ухвалення сумнівних рішень
Згідно з даними статистичного аналізу, наданого “Українським центром суспільних даних” у “справах Автомайдану”, що
підтверджується даними з Єдиного реєстру судових рішень, суддя Каліушко ухвалив постанову, якою позбавив особу
водійських прав за те, що вона нібито не зупинилися на вимогу інспектора ДАІ 29 грудня 2013 року (день, коли
проводилася акція протесту – поїздка “Автомайдану” до резиденції Януковича в Межигір’ї).

Додатково
Характеристика професійної діяльності
Як зазначається у рішенні ВРЮ про внесення подання Президентові України про призначення суддею, обіймав посаду
помічника судді Конституційного Суду України Сергейчука О. А.
За даними офіційного веб-сайту ВККС України, 13 липня 2018 року суддя Каліушко підтвердив відповідність займаній
посаді.

ЗМІ про суддю
На з’їзд суддів прийшли ті, хто виносив вироки майданівцям

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,
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