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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Щасна Тетяна Василівна
Суд
Дарницький районний суд м. Києва

Статус
Суддя з 10.02.1996

Кошти

Річний дохід

Земля

Будівлі

Транспортні засоби

Суддi

120000 UAH

Сім'ї

124000 UAH

Суддi

379179 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 301179 грн
Пенсія: 78000 грн

Сім'ї

735371 грн
Дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних
прав): 378000 грн (чоловік)
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 356733 грн (чоловік)
Подарунок у грошовій формі: 500 грн (чоловік)
Подарунок у негрошовій формі: 138 грн (чоловік)

Суддi

2411 га
Земельна ділянка:
- 2411 кв.м (100% у власності)

Сім'ї

1500 га
Земельна ділянка:
- 1500 кв.м (100% у власності у чоловіка)

Суддi

204.38 кв. м
61.1 кв.м (100% квартири у власності)
49.7 кв.м (100% квартири у власності)
93.58 кв.м (100% квартири у користуванні)

Сім'ї

382.5 кв. м
350 кв.м (100% житлового будинку у власності у чоловіка)
32.5 кв.м (100% гаражу у власності у чоловіка)

Сім'ї

2
Автомобіль легковий KIA SPORTAGE SPORTAGE 2017 р.в. (у власності чоловік)
Інше Фермер 2010 р.в. (у власності чоловік)

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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Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
1987 — Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е.Дзержинського
Суддівська кар’єра:
1996 – т.ч. – суддя Дарницького районного суду м. Києва (з 2001 року обрана на посаду судді безстроково).
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2012-2017 роки:
1. Руденко Аліна Едуардівна (дочка) – з 2011 року по теперішній час обіймає посаду прокурора Дніпровської районної
прокуратури м. Києва.
2. Руденко Олександр Олександрович (зять) – з 2014 року працює в Генеральній прокуратурі України. До цього часу з
2012 року працював у прокуратурі м. Києва.
3. Щасний Андрій Володмиривич (брат чоловіка) — з 2010 року дотепре працює адвокатом.
4. Щасний Володимир Володимирович (брат чоловіка) — з вересня 2006 по листопад 2015 працював інспектором в
ГУМВС України в м. Києві
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2017 роки
Досьє судді
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Ухвала № 2671/3дп/15-17 від 06.09.2017 Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Дарницького районного
суду міста Києва Щасної Т.В.
Рішення № 4169/3дп/15-17 від 20.12.2017 Про відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді
Дарницького районного суду міста Києва Щасної Т.В. та припинення дисциплінарного провадження

Доброчесність
Непрозорість статків
1) За інформацією із веб-сайту «PROSUD» у реєстрі речових прав на нерухоме майно міститься інформація про квартиру,
набуту у власність суддею у 2012 році у місті Києві, дані щодо якої відсутні в декларації судді.
Неетична поведінка
1) За інформацією із веб-сайту «PROSUD», суддя Тетяна Щасна з 2002 року користується службовою квартирою площею
93 кв.м. У 2006 році чоловік судді набув у власність житловий будинок, а у 2011 – суддя набула у власність 2 квартири в
м. Києві.

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.
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Законодавством передбачений обов’язок судді звільнити службове жиле приміщення, у разі одержання або придбання
житла для постійного проживання в населеному пункті, де працює суддя. З огляду на це суддя Щасна зобов’язана була
звільнити службове житло як така, що не потребує поліпшення житлових умов.
2) Згідно декларації родинних зв’язків за 2014-2018 роки, брат чоловіка – Щасний Андрій – має право на зайняття
адвокатською діяльністю з 2010 року, а інший брат чоловіка – Щасний Володимир, є працівником правоохоронних
органів з 2006 року. Проте, в попередній декларації родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки інформація про цих осіб
відсутня.
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