+38 067 233 28 12

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Власенкова Олена Олександрівна
Суд
Окружний адміністративний суд міста Києва

Статус
Суддя з 13.05.2009

Кошти

Річний дохід

Будівлі

Транспортні засоби

Суддi

131030 UAH

Сім'ї

60000 UAH

Суддi

287620 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 227545 грн
Інше: 54150 грн
Проценти: 5925 грн

Сім'ї

83999 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 83999 грн (чоловік)

Суддi

170.9 кв. м
120.7 кв.м (100% квартири у власності)
50.2 кв.м (100% квартири у користуванні)

Сім'ї

86.7 кв. м
57.5 кв.м (100% гаражу у власності у чоловіка)
29.2 кв.м (100% квартири у користуванні )

Суддi

1
Автомобіль легковий Subaru Impreza 2007 р.в. (у власності)

Сім'ї

2
Автомобіль легковий Daewoo Lanos TF69Y 2005 р.в. (у власності чоловік)
Автомобіль легковий Volkswagen Sharan 2004 р.в. (у власності чоловік)

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 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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2017 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2009 – т.ч. – суддя Окружного адміністративного суду м. Києва.
Офіційні документи відносно судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Рішення Вищої ради правосудя щодо відсторонення судді окружного адміністративного суду міста Києва Власенкової
О.О. від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням її до кримінальної відповідальності

Доброчесність
Неетична поведінка
За інформацією із веб-сайту “Bihus.info”, Власенкова є однією із суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, якій у
2013 році було надано службове житло у м. Києві. За інформацією видання “Українська правда” та реєстру судових
рішень, суддя подала позов щодо зобов’язання голови суду звернутися із вимогою виключити квартиру із числа
службових і передати судді у постійне користування, який було задоволено, а відповідне рішення було виконане. Пізніше
суддя приватизувала надану їй квартиру. У такий спосіб суддя унеможливила передачу вищевказаної квартири іншим
державним службовцям, які потребуватимуть службового житла після звільнення Власенкової з посади судді та
фактично використала своє службове становище в особистих цілях.

Додатково
ЗМІ про суддю
Список суддів “режиму” Януковича, що претендують на безтерміновий статус

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

