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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Василюк Олег Степанович
Суд
Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

Статус
Суддя з 29.10.2004
Звільнений 15.08.2017

Кошти

Річний дохід

Земля

Будівлі

Суддi

680000 UAH
5566 USD

Сім'ї

4796 USD

Суддi

376037 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 284372 грн
Проценти: 1270 грн + 861 грн
Пенсія: 89534 грн

Сім'ї

56833 грн
Проценти: 4261 грн (дружина)
Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю: 45653 грн (дружина)
Дохід від надання майна в оренду: 1882 грн (дружина)
Інше: 5037 грн (дружина)

Суддi

1673 га
Земельні ділянки:
- 1158 кв.м (100% у власності)
- 515 кв.м (100% у власності)

Сім'ї

15400 га
Земельні ділянки:
- 1200 кв.м (100% у власності у дружини)
- 8700 кв.м (100% у власності у дружини)
- 4600 кв.м (100% у власності у дружини)
- 900 кв.м (100% у власності у дружини)

Суддi

74.54 кв. м
22.54 кв.м (33% квартири у спільній власності загальною площею 68.3 кв.м)
52 кв.м (100% житлового будинку у власності)

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
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Сім'ї

82.44 кв. м
22.54 кв.м (33% квартири у спільній власності у дружини загальною площею
68.3 кв.м)
59.9 кв.м (100% квартири у власності у дружини)

Суддi

1
Автомобіль легковий Вольксваген Пассат 1992 р.в. (у власності)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2004–2017 – суддя місцевого Ковельського міськрайонного суду Волинської області (до 2002 року – місцевий
Ковельський міський суд Волинської області).
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки:
1. Василюк Андрій Васильович (двоюрідний брат) – з 2011 року обіймає посаду судді Нововолинського міського суду
Волинської області.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація доброчесності 2016 рік

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

Додатково
ЗМІ про суддю
НА ВОЛИНІ СПІЙМАЛИ СУДДЮ ВАСИЛЮКА НА ХАБАРІ (ФОТО)
Суд над суддями

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

