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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Мозолевська Олена Миколаївна
Суд
Солом’янський районний суд м. Києва

Статус
Суддя з 29.12.2009

Річний дохід

Будівлі

Транспортні засоби

Суддi

596107 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 335214 грн
Дивіденди: 3 грн
Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав: 90 грн
Інше: 260800 грн

Сім'ї

150059 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 23103 грн (чоловік)
Інше: 47637 грн (чоловік)
Заробітна плата отримана за сумісництвом: 37300 грн (чоловік) + 38519 грн
(чоловік) + 3500 грн (чоловік)

Суддi

22.1 кв. м
22.1 кв.м (100% Кімната у користуванні)

Сім'ї

20.02 кв. м
19.44 кв.м (33% квартири у спільній власності у чоловіка загальною площею
58.9 кв.м)
0.58 кв.м (0.61% квартири у користуванні загальною площею 94.4 кв.м)

Сім'ї

2
Автомобіль легковий Mitsubishi Lancer 2008 р.в. (у власності чоловік)
Автомобіль легковий Hyunday IX35 2011 р.в. (у власності чоловік)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2017, суттєві зміни 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:
2004 – Київський університет туризму, економіки і права, диплом спеціаліста з правознавства.
Суддівська кар’єра:
2009 – т.ч. – суддя Солом’янського районного суду м. Києва.
2017 – допущена до виконання обов’язків судді безстроково згідно з Указ Президента України “Про призначення та
тимчасове переведення суддів” №441/2017 від 29.12.2017; наказ “про допущення до виконання обов’язків судді
безстроково” №2-ОС від 02.01.2018.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки:
1. Мозолевський Олександр Вікторович (чоловік судді) – з 2010 року працює адвокатом в ТОВ “Аптеки Фармасіті”.
2. Лук’янець Любов Федорівна (мати судді) – працювала суддею з 2002 до 2016 року в Апеляційному суді м. Києва.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Суддівське досьє
Декларація доброчесності за 2016 рік
Декларація доброчесності та родинних зв’язків за 2018 рік до сьогодні

Доброчесність
Інформація про недоброчесну поведінку судді у відкритих джерелах відсутня
Повідомити про суддю

Додатково
Характеристика професійної діяльності
За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією стосовно Мозолевської Олени
Миколаївни ухвалено таке рішення: перерва
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