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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Кушнір Світлана Іванівна
Суд
Солом’янський районний суд м. Києва

Статус
Суддя з 13.08.2002

Річний дохід

Суддi

44676 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 44676 грн

Сім'ї

59676 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 44676 грн (чоловік)
Інше: 15000 грн (чоловік)

Земля

Сім'ї

3360 га
Земельні ділянки:
- 1320 кв.м (100% у власності у чоловіка)
- 2040 кв.м (100% у власності у чоловіка)

Будівлі

Суддi

25 кв. м
25 кв.м (50% житлового будинку у власності загальною площею 50 кв.м)

Транспортні засоби

Сім'ї

1
Автомобіль легковий NISSAN NOTE 2006 р.в. (у власності чоловік)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.
Суддівська кар’єра:
2002 – т.ч. – суддя Солом’янського районного суду міста Києва (з 2008 року обрана на посаду судді безстроково).

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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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
Проект Постанови Верховної Ради України про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді
Солом’янського районного суду міста Києва Кушнір С. І.
Рішення дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про відмову в притягненні судді Солом’янського районного суду
міста Києва Кушнір С. І. до дисциплінарної відповідальності
Ухвала Вищої ради правосуддя Про залишення без розгляду матеріалів про надання згоди на затримання та обрання
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно судді Солом’янського районного суду міста Києва Кушнір С.
І.

Доброчесність
Причетність до корупції або кримінальних правопорушень
Як вбачається із проекту Постанови Верховної Ради України, Генеральною прокуратурою України здійснюється
досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке стосується фактів винесення суддею Кушнір ухвал про
обрання учасникам акцій масового протесту Овсієнку М. Ю. та Юрченку Д. М., що відбувались в Україні з 21.11.2013 року
по 22.02.2014 року, зокрема у Києві на Майдані Незалежності, найбільш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою.
Дії судді Кушнір С. І. були кваліфіковані Генеральною прокуратурою України за ч.2 ст.375 Кримінального кодексу
України, а саме у постановлення завідомо неправосудних ухвал. У зв’язку з цим, суддя Світлана Кушнір була вперше
відсторонена в квітні 2015 року.
Ухвалення сумнівних рішень
Як вбачається з рішення дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, суддя Кушнір обрала запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою щодо двох осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період Революції Гідності.
За результатами розгляду дисциплінарна палата дійшла висновку, що в діях судді Кушнір С. І. можливо вбачаються
ознаки дисциплінарного проступку, однак не знайшла у діях судді ознак порушення присяги.
Дисциплінарна палата прийняла рішення про відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Кушнір С. І.
у зв’язку із закінченням встановленого законом строку для притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Неетична поведінка
У декларації доброчесності, яку судді повинні подавати щорічно, зазначаються відомості щодо прийняття рішень про
обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, залишення їх без змін, продовження строку тримання під
вартою, обвинувальних вироків щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013
року до дня набрання чинності Законом України “Про відновлення довіри до судової влади в Україні”, у зв’язку з їхньою
участю у таких акціях.
Однак суддя Кушнір у власній декларації доброчесності вказала про те, що нею не приймалися такі рішення, незважаючи
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на те, що суддею були ухвалені рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
активістів Революції Гідності. Таким чином, суддею були надані недостовірні відомості у декларації доброчесності.

Додатково
Розгляд резонансних справ
1) За інформацією інформаційного агенства “Уніан” суддя Кушнір відмовила у задоволенні клопотання обвинувачення
про стягнення в дохід держави 100 млн грн застави, внесеної за відстороненого голову Державної фіскальної служби
Романа Насірова.
2) За інформацією видання “Українська правда”, суддя Кушнір обрала запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн
грн для народного депутата Б. Розенблата, якого підозрюють в отриманні великого хабара від компанії з видобутку
бурштину.

ЗМІ про суддю
Суддя Кушнір С. І. покриває злочини Президента і прем’єр-міністра
Депутатам пропонують схвалити затримання судді Кушнір
Суддя Солом’янського райсуду Кушнір: “Публічні звинувачення та залякування є спробою окремих політичних сил
впливати на суддівський корпус”
Метка: суддя Солом’янського районного суду м. Києва Кушнір Світлана Іванівна
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