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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Єгупенко Владислав Вадимович
Суд
Харківський окружний адміністративний суд

Статус
Суддя з 30.06.2011

Кошти

Річний дохід

Земля

Будівлі

Суддi

67000 USD
990961 UAH

Сім'ї

35800 USD
334 UAH

Суддi

773000 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 244101 грн
Пенсія: 200484 грн
Інше: 4716 грн + 479 грн + 3100 грн + 120 грн + 320000 грн

Сім'ї

346631 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 346279 грн (дружина)
Інше: 334 грн (дружина) + 18 грн (дружина)

Суддi

1200 га
Земельна ділянка:
- 1200 кв.м (100% у власності)

Сім'ї

996 га
Земельні ділянки:
- 78 кв.м (100% у власності у дружини)
- 918 кв.м (100% у власності у дружини)

Суддi

180.4 кв. м
146.2 кв.м (100% квартири у власності)
14.2 кв.м (100% місце для паркування у власності)
20 кв.м (100% гаражу 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

661.8 кв. м
91.1 кв.м (100% житлового будинку у власності у дружини)
187.2 кв.м (100% квартири у власності у дружини)
82.3 кв.м (100% квартири у власності у дружини)
51 кв.м (100% гараж з льохом у власності у дружини)
23.6 кв.м (100% підземна автостоянка у власності у дружини)
121 кв.м (100% нежитлові приміщення підвалу у власності у дружини)
105.6 кв.м (100% квартири у користуванні у дружини)

Суддi

2
Автомобіль легковий Тойота Камрі 2009 р.в. (у власності)
Автомобіль легковий Мерседес GL 550 2010 р.в. (у користуванні)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
1987 – Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. Дзержинського.
Суддівська кар’єра:
2010-2011 – суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова;
2011 – т.ч. – суддя Харківського окружного адміністративного суду (з 2017 року призначений безстроково).
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Тацій Лариса Василівна (дружина) з 2010 року – суддя Харківського апеляційного адміністративного суду (з 2012 по
2015 рік – заступник голови суду);
2. Тацій Олена Владиславівна (донька) з 2016 року – суддя Господарського суду Луганської області; з 2007 по 2014 рік
була приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу;
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2014-2018 роки
Досьє судді
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Декларація доброчесності 2018 рік

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

Додатково
Характеристика професійної діяльності
За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 18 жовтня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Єгупенка В.В. займаній посаді судді.

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

