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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Лужецька Олена Романівна
Суд
Дарницький районний суд м. Києва

Статус
Суддя з 24.04.2012

Кошти

Сім'ї

150000 UAH

Річний дохід

Суддi

345896 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 345896 грн

Сім'ї

200000 грн
Подарунок у грошовій формі: 200000 грн (чоловік)

Земля

Сім'ї

2461 га
Земельна ділянка:
- 2461 кв.м (100% у власності у чоловіка)

Будівлі

Суддi

153.2 кв. м
128.3 кв.м (100% квартири у власності)
24.9 кв.м (100% гаражу у власності)

Сім'ї

218 кв. м
218 кв.м (100% квартири у спільній власності у чоловіка)

Суддi

1
Автомобіль легковий Mersedes-Benz ML350 2007 р.в. (у користуванні)

Сім'ї

1
Автомобіль легковий Audi A8 2011 р.в. (у користуванні чоловік)

Транспортні засоби

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 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
Освіта:
2002 – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.
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. Котковський Володимир Романович (брат судді) – з 2010 року голова Шевченківської районної адмінстрації
Харківської міської ради.
2. Лужицький Роман Олегович (брат чоловіка) – з 2005 року працює співробітником СБУ в управлінні служби безпеки
України у Львівській області.
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 ВРП “Про притягнення судді Дарницького районного суду міста Києва Лужецької О.Р. до дисциплінарної
відповідальності”

Доброчесність
Ухвалення сумнівних рішень
Як вбачається з рішення Першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, суддя Лужецька О.Р. розглядала справу
про притягнення до адміністративної відповідальності судді Апеляційного суду Київської області Коцюрби О.П. за
керування у стані алкогольного сп’яніння. Суддя прийняла рішення про закриття провадження у справі у зв’язку із
закінченням строку накладення адміністративного стягнення.
Однак, дисциплінарної палатою встановлено, що під час розгляду справи суддя відклала розгляд справи на дату поза
межами строку накладення адміністративного стягнення, чим штучно створила умови, за яких правопорушник уникнув
відповідальності за скоєне правопорушення. На думку дисциплінарної палати, вказані дії судді свідчать про те, що
суддею не дотримано необхідного балансу між забезпеченням права особи на участь у розгляді справи та самим
розглядом справи з дотриманням як строків розгляду справи судом, так і строку можливого притягнення особи до
адміністративної відповідальності.
У результаті розгляду дисциплінарної справи до судді Лужецької було застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді
попередження.

Додатково
Характеристика професійної діяльності:
За даними офіційного веб-сайту ВККС України, 3 серпня 2018 року суддя Лужецька підтвердила відповідність займаній
посаді.
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