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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Товстолужський Олег Володимирович
Суд
Валківський районний суд Харківської області

Статус
Суддя з 14.10.2002

Кошти

Суддi

8000 USD
24290 UAH

Сім'ї

24290 UAH

Суддi

775190 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 354590 грн
Інше: 135415 грн
Дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних
прав): 285185 грн

Сім'ї

1065258 грн
Дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю: 12300 грн (дружина)
Дохід від відчуження нерухомого майна: 832000 грн (дружина)
Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю: 214370 грн (дружина)
Пенсія: 6588 грн (інший зв'язок)

Земля

Суддi

10859 га
Земельні ділянки:
- 2500 кв.м (100% у власності)
- 2951 кв.м (100% у власності)
- 3933 кв.м (100% у власності)
- 1200 кв.м (100% у власності)
- 275 кв.м (50% у користуванні загальною площею 550 кв.м)

Будівлі

Суддi

113.35 кв. м
37.55 кв.м (50% квартири у спільній власності загальною площею 75.1 кв.м)
47.8 кв.м (100% житлового будинку у власності)
28 кв.м (50% садового (дачного) будинка у користуванні загальною площею 56
кв.м)

Сім'ї

157.55 кв. м
37.55 кв.м (50% квартири у спільній власності у дружини загальною площею
75.1 кв.м)
93 кв.м (100% житлового будинку у власності у дружини)
27 кв.м (100% гаражу у власності у дружини)

Річний дохід

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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Транспортні засоби

Недобудови

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

Суддi

2
Автомобіль легковий Toyota Auris 2012 р.в. (у власності)
Мотоцикл (мопед) Honda VT-750 2012 р.в. (у власності)

Сім'ї

1
Автомобіль легковий Toyota Camry 2017 р.в. (у власності дружина)

Суддi

1
90 кв.м (100% садового (дачного) будинка у власності)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
Суддівська кар’єра:
2002 – т.ч. – суддя Валківського районного суду Харківської області (з 2008 року обраний на посаду судді безстроково; з
2006 року – голова суду).
Зв’язки:
Згідно декларації родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Товстолузька Олександра Антонівна (мати) – з 1992 по 2014 працювала суддею в Апеляційному суді Харківської
області.
2. Товстолужська Оксана Володимирівна (сестра) – з 1998 по теперішній час працює приватним нотаріусом
Харківського міського нотаріального округу.
3. Морозова Ольга Олександрівна (дружина) – з 1999 по теперішній час працює адвокатом в Раді адвокатів Харківської
області
4. Сірівля Валентина Володимирівна (двоюрідна сестра) – з 2013 по теперішній час працює начальником відділу
режимно-секретної роботи в Апеляційному суді Харківської області.
Офіційні документи відносно судді:
Декларація родинних зв’язків за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Досьє

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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Доброчесність
Неетична поведінка
У деклараціях родинних зв’язків за 2012-2016 та 2017 не вказав двоюрідну сестру – Сірівлю Валентину Володимирівну,
яка з 2013 працює начальником відділу режимно-секретної роботи в Апеляційному суді Харківської області, хоча в
електронній декларації за 2013-2017 роки вказана особа зазначена.

Додатково
Брав участь в конкурсі до Вищого антикорупційного суду, однак набрав за результатами конкурсу набрав 707,25 балів,
що не дозволило йому увійти до списку осіб, рекомендованих до призначення на посади суддів Вищого
антикорупційного суду.

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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