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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Рудюк Олена Юріївна
Суд
Дарницький районний суд м. Києва

Статус
Суддя з 19.08.2011

Кошти

Суддi

50000 UAH

Сім'ї

250000 UAH
8000 USD

Суддi

471746 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 471746 грн

Сім'ї

936633 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 856452 грн (чоловік)
Заробітна плата отримана за сумісництвом: 80181 грн (чоловік)

Будівлі

Суддi

114.95 кв. м
20.75 кв.м (25% квартири у спільній власності загальною площею 83 кв.м)
94.2 кв.м (100% квартири у користуванні)

Транспортні засоби

Суддi

1
Автомобіль легковий Mitsubishi Colt 2008 р.в. (у власності)

Сім'ї

1
Автомобіль легковий KIA SPORTAGE 2012 р.в. (у власності чоловік)

Сім'ї

1
1 - (100% житлового будинку у власності )

Річний дохід

Недобудови

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:
2005 — Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, магістр права
Суддівська кар’єра:
2011 – т.ч. – суддя Дарницького районного суду м. Києва.
Зв’язки:
Згідно з Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Врубелевська Світлана Василівна (мати судді) – з 1995 по 2010 роки працює консультантом у Верховному Суді
України.
2. Дюма Віктор Іванович (чоловік судді) – з 2016 року по теперішній час працює адвокатом ОА “Меджістерс”. До того
часу працював приватним адвокатом (2011-2016 роки) та старшим консультантом і помічником судді в Апеляційному
суді м. Києва (2006-2011 роки).
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності за 2016 рік
Декларація доброчесності за 2017 рік
Декларація доброчесності та родинних зв’язків за 2018 рік до сьогодні
Суддівське досьє

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

Додатково
Характеристика професійної діяльності
За даними веб-сайту ВККС, 29 березня 2018 року Рудюк Олена Юріївна підтвердила можливість здійснювати правосуддя
у відповідному суді.
Резонансні справи
Як повідомляє Громадське радіо, суддя винесла ухвалу про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою Олександру Бондарчуку, що є підсудним за ст. 110 ККУ за посягання на територіальну цілісність і
недоторканність України. Як зазначено у статті, пан Бондарчук є керівником однієї з українських комуністичних партій,
Робочої партії України (марксистсько-ленінської) і головним редактором газети “Робочий клас”.

ЗМІ про суддю
Редактора газети-комуніста випустили з-під варти у Києві
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