
ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ 
  

     https://grd.gov.ua                   head@grd.gov.ua 
___________________________________________________________________________ 
  

Затверджено 
Громадською радою доброчесності 

27.01.2019 
 

Рішення 
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України 

інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Калашнікової Олени Володимирівни 

 
  
Проаналізувавши інформацію про суддю Шостого апеляційного адміністративного       
суду Калашнікову Олену Володимирівну (далі – Кандидат), Громадська рада         
доброчесності виявила дані, які не є самостійною підставою для висновку, однак є            
такими, що характеризують кандидата та можуть бути використані під час його           
оцінювання. 
 
1. Розбіжності та неповне зазначення даних у деклараціях про доходи державного           
службовця, які Кандидат подавала у 2001-2009 роках. Зокрема, не зазначено вид           
доходу, який отримав член сім’ї у 2001 році, відсутні будь-які відомості про            
нерухоме та рухоме майно у власності Кандидата чи членів її сім’ї у 2001, 2003,              
2006, 2007, 2008 роках, що потребує пояснень від Кандидата. 
 
2001: відповідно до декларації про доходи державного службовця за 2001 рік,           
Кандидатом у п.1 Розділу 2 декларації вказана загальна сума сукупного доходу у            
розмірі 12 351,31 грн. Доходи у членів сім’ї - 25 438,37 грн (без зазначення виду               
доходу). Інші відомості у декларації відсутні. 
 
2002: відповідно до декларації про доходи державного службовця за 2002 рік,           
Кандидатом у п.1 Розділу 2 декларації вказана загальна сума сукупного доходу у            
розмірі 17 134,64 грн. Доходи у членів сім’ї - 27 337,38 грн (вид доходу - заробітна                
плата). Також членам сім’ї на праві власності належать земельні ділянки, загальною           
площею 0,95 га, квартира, загальною площею 56 кв.м та автомобіль ВАЗ 2109.            
Витрат на утримання вказаного майна не задекларовано. 
 
2003: відповідно до декларації про доходи державного службовця за 2003 рік,           
Кандидатом у п.1 Розділу 2 декларації вказана загальна сума сукупного доходу у            
розмірі 22 882 грн. Доходи у членів сім’ї - 28 886 грн. У графі “витрати на утримання                 
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майна, зазначеного у розділах 4 та 5” Кандидатом зазначена сума 1,5 тис грн, водночас              
жодного майна у розділах 4 та 5 незадекларовано. Інші відомості у декларації            
відсутні. Причини відсутності у декларації земельних ділянок, загальною площею         
0,95 га, квартири, загальною площею 56 кв.м та автомобіля ВАЗ 2109 потребують            
пояснень від Кандидата, оскільки у декларації за 2004 рік вони знову відображені.            
Крім того, згідно даних досьє, Кандидату з 31.12.2003 на праві приватної власності            
належать 2 земельні ділянки, загальною площею по 0,15 га кожна, які також не             
відображені у декларації. 
 
2004: відповідно до декларації про доходи державного службовця за 2004 рік,           
Кандидатом у п.1 Розділу 2 декларації вказана загальна сума сукупного доходу у            
розмірі 27 123 грн. Доходи у членів сім’ї - 33 986,99 грн. У графі “витрати на                
утримання майна, зазначеного у розділах 4 та 5” Кандидатом зазначена сума 2 тис грн.              
Також членам сім’ї на праві власності належать земельна ділянка, загальною          
площею 0,95 га, квартира, загальною площею 56 кв.м та автомобіль ВАЗ 2109.            
Водночас, згідно з даними досьє, Кандидату з 31.12.2003 на праві приватної           
власності належать 2 земельні ділянки, загальною площею по 0,15 га кожна, які в             
декларації відсутні. 
 
2005: відповідно до декларації про доходи державного службовця за 2005 рік,           
Кандидатом у п.1 Розділу 2 декларації вказана загальна сума сукупного доходу у            
розмірі 52 135 грн. Доходи у членів сім’ї - 34 867 грн. У п.3 Розділу 3 декларації також                  
зазначено зобов’язання Кандидата за договором позики(банківським кредитом) у        
розмірі 28 тис грн, та зобов’язання членів сім’ї за договором позики(банківським           
кредитом) у розмірі 3 тис грн. У графі “витрати на утримання майна, зазначеного у              
розділах 4 та 5” Кандидатом зазначена сума 4 тис грн. Також Кандидату на праві              
приватної власності належать земельні ділянки, загальною площею 0,3 га та          
автомобіль Шевроле (придбаний за банківським кредитом). Членам сім’ї на праві           
власності належать земельна ділянка, загальною площею 0,95 га, квартира, загальною          
площею 56 кв.м та квартира, загальною площею 79 кв.м (в порядку спадкування).  
 
2006: відповідно до декларації про доходи державного службовця за 2006 рік,           
Кандидатом у п.1 Розділу 2 декларації вказана загальна сума сукупного доходу у            
розмірі 80 804 грн. Доходи у членів сім’ї - 27 560 грн. У графі “витрати на                
утримання майна, зазначеного у розділах 4 та 5” Кандидатом зазначена сума 10            
тис грн, водночас жодного майна у розділах 4 та 5 незадекларовано. Причина            
відсутності цих відомостей у декларації потребує пояснень від Кандидата. 
 
2007: відповідно до декларації про доходи державного службовця за 2007 рік,           
Кандидатом у п.1 Розділу 2 декларації вказана загальна сума сукупного доходу у            
розмірі 123 442,52 грн. Доходи у членів сім’ї - 25 440 грн. У графі “витрати на                
утримання майна, зазначеного у розділах 4 та 5” Кандидатом зазначена сума 10            



тис грн, водночас жодного майна у розділах 4 та 5 незадекларовано. Причина            
відсутності цих відомостей у декларації потребує пояснень від Кандидата. 
 
2008: відповідно до декларації про доходи державного службовця за 2007 рік,           
Кандидатом у п.1 Розділу 2 декларації вказана загальна сума сукупного доходу у            
розмірі 154 331,08 грн. Доходи у членів сім’ї - 25 440 грн. У графі “витрати на                
утримання майна, зазначеного у розділах 4 та 5” Кандидатом зазначена сума 20            
тис грн, водночас жодного майна у розділах 4 та 5 незадекларовано. Причина            
відсутності цих відомостей у декларації потребує пояснень від Кандидата. 
 
2009: відповідно до декларації про доходи державного службовця за 2007 рік,           
Кандидатом у п.1 Розділу 2 декларації вказана загальна сума сукупного доходу у            
розмірі 136 569,69 грн. Доходи у членів сім’ї - 8 480 грн. У графі “витрати на                
утримання майна, зазначеного у розділах 4 та 5” Кандидатом зазначена сума 8 тис грн.              
Також Кандидату на праві приватної власності належить квартира, загальною         
площею 65 кв.м та автомобіль Suzuki Grand Vitara. Членам сім’ї на праві власності              
належать земельна ділянка, загальною площею 0,51 га, квартира, загальною площею          
56 кв.м та квартира та автомобіль Honda Civic. Водночас, відповідно до щорічної            
декларації за 2015 рік, чоловіку Кандидата також належала земельна ділянка,          
загальною площею 0,15 га (Дата набуття права: 26.09.2008, с.Долинське, Запорізька          
Область).  
 
Проаналізувавши декларації Кандидата за 2001-2009 роки, загальний дохід Кандидата         
та членів її сім’ї склав за цей період 864 208,98 грн та 31 тис грн банківського                
кредиту на купівлю автомобіля, не враховуючи коштів, отриманих внаслідок         
реалізації нерухомого та рухомого майна, дані про які відсутні в деклараціях, оскільки            
чинне на момент їх заповнення законодавство не передбачало обов’язку їх          
декларування. В той же час у звітних періодах, у власності Кандидата та членів її сім’ї               
у власності в різні періоди з’являлися 3 автомобілі, 2 квартири, декілька земельних            
ділянок. Крім того, із зазначених вище загальних доходів Кандидат та члени її сім’ї             
сплачували податки, здійснювали витрати на побутові потреби, харчування та         
відпочинок, що унеможливлює наявність значних накопичень у Кандидата чи членів її           
сім’ї станом на кінець 2009 року, що необхідно враховувати при аналізі декларацій та             
витрат за наступні звітні періоди. 
 
2. Легальність походження дороговартісного рухомого та нерухомого майна у         
чоловіка, дохід від відчуження якого в 4 рази більший, ніж загальний дохід            
Кандидата та членів її сім’ї за 2001-2009 роки, потребує пояснень від Кандидата.            
Те ж саме стосується набуття сином Кандидата у 2013 році у власність автомобіля             
BMW 335XI 2012 р.в., квартири у м.Києві в ЖК Zverinetskiy та машиномісця в             
підземному паркінгу у цьому ЖК, а також автомобіля SUBARU IMPREZA 2006           
р.в. у 2017 році. Також пояснень потребує вартість набуття чоловіком та сином            

https://public.nazk.gov.ua/declaration/f59927e2-b5a6-437c-a7db-00471fb3edb9


Кандидата у 2015 році двох земельних ділянок у с.Віта-Поштова,         
Києво-Святошинського району Київської області. 
  
2013: У декларації про майновий стан, доходи, витрати і зобов'язання фінансового           
характеру за 2013 рік, Кандидат вказала загальну суму сукупного доходу у розмірі 252             
665, 25 грн. Доходи у чоловіка склали 4 281 054 грн (дохід від відчуження рухомого та                
нерухомого майна). Також Кандидату на праві приватної власності, в оренді чи на            
іншому праві користування належить квартира, загальною площею 83,7 кв.м (Дата          
набуття права: 16.07.2013, вартість на дату набуття 1 636 000 грн), автомобіль Mini             
Cooper 2009 р.в. (Дата набуття права: 24.06.2011). Чоловіку також належить на праві            
приватної власності, в оренді чи на іншому праві користування належить          
приватизована квартира, загальною площею 96,7 кв.м, земельна ділянка, загальною         
площею 0,15 га (Дата набуття права: 26.09.2008, с.Долинське, Запорізька Область),          
гараж, загальною площею 42 кв.м (Дата набуття права: 28.12.2012, вартість на дату            
набуття: 56 тис грн), автомобіль JEEP Wrangler 2013 р.в. (Дата набуття           
права:18.07.2013, вартість на дату набуття: 287 940 грн).  
 
Додатково варто зазначити, що згідно з даними досьє, син Кандидата 21.03.2013 набув            
у власність автомобіль BMW 335XI 2012 р.в. (згідно з повідомленнями на           
спеціалізованих сайтах, б/у автомобіль такої ж моделі 2011 р.в. на сьогодні коштує 15             
999 доларів США), квартиру у м.Києві в елітному ЖК Zverinetskiy, загальною площею            
85,2 кв.м та машиномісце в підземному паркінгу, загальною площею 17,1 кв.м у цьому             
ЖК. Водночас, доходи сина, дані про які містяться в досьє, який на той час був               
студентом Київського політехнічного інституту, не дозволяли йому здійснити такі         
коштовні придбання, тому можливість набуття у власність зазначеного майна потребує          
пояснень від Кандидата. 
 
2014: У декларації про майновий стан, доходи, витрати і зобов'язання фінансового           
характеру за 2014 рік, Кандидатом вказана загальна сума сукупного доходу у розмірі            
266 560 грн. Доходи у чоловіка відсутні. Задеклароване майно те ж, що і у 2013 році.                
Додатково у чоловіка на праві приватної власності, в оренді чи на іншому праві             
користування з’являється машиномісце, загальною площею 14,7 кв.м (Дата набуття         
права: 26.11.2014, вартість на дату набуття: 301 925 грн). При цьому, чоловік не             
отримував жодних доходів у 2014 році, а загальний річний дохід Кандидата навіть            
нижчий, ніж вартість машиномісця. Ймовірно, що чоловік Кандидата набув у власність           
зазначене майно за рахунок доходу від відчуження рухомого та нерухомого майна у            
2013 році, проте легальність походження такого доходу потребує пояснень від          
Кандидата. 
 
2015: у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування за 2015 рік, Кандидат вказала суму доходу у вигляді           
заробітної плати у розмірі 253 999 грн. Доходи чоловіка відсутні. Задеклароване майно            
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те ж, що й у 2013 році. Додатково у чоловіка з’являється земельна ділянка,             
загальною площею 0,15 га (Дата набуття права: 02.10.2015, вартість на дату набуття:            
317 300 грн, с.Віта-Поштова, Києво-Святошинський район, Київської області).        
Водночас, згідно з повідомленнями на спеціалізованих сайтах, вартість земельної         
ділянки у даному населеному пункті такої ж площі на сьогодні складає близько 35 тис              
доларів США, що еквівалентно 764 400 грн. за середньорічним офіційним курсом НБУ            
у 2015 році, тому зазначена у декларації вартість земельної ділянки потребує           
пояснень від Кандидата. Чоловік Кандидата задекларував 40 000 доларів США          
готівкових коштів, а сама Кандидат - вклад у банку в розмірі 7 198 грн. Також               
Кандидат задекларувала на праві власності автомобіль Mini Cooper 2009 р.в. (Дата           
набуття права: 24.06.2011), проте у графі “вартість на дату набуття” зазначено “не            
відомо”, що потребує пояснень від Кандидата. 
 
Додатково варто зазначити, що згідно з даними досьє, син Кандидата 02.10.2015 набув            
у власність земельну ділянку, загальною площею 0,1505 га у с.Віта-Поштова          
Києво-Святошинського району Київської області. Згідно з повідомленнями на        
спеціалізованих сайтах, вартість земельної ділянки у даному населеному пункті такої ж           
площі на сьогодні складає близько 35 тис доларів США, що еквівалентно 764 400 грн.              
за середньорічним офіційним курсом НБУ у 2015 році. Водночас, доходи сина, дані            
про які містяться в досьє, не дозволяли йому здійснити таке придбання, тому набуття у              
власність зазначеного майна під кутом зору стороннього спостерігача викликає         
обгрунтовані підозри. 
 
2016: у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або           
місцевого самоврядування, за 2016 рік, Кандидат вказала суму доходу у вигляді           
заробітної плати у розмірі 324 207 грн та відшкодування пошкоджень автомобіля "Mini            
Cooper S" за рішенням Подільського районного суду міста Києва від 22.03.2013 №            
758/1883/13-ц від Комунального підприємства "Київпастранс" у розмірі 38 559 грн.          
Члени сім’ї у декларації відсутні. Задекларовано на праві власності квартиру,          
загальною площею 86 кв.м (Дата набуття права: 16.07.2013) та автомобіль Mini Cooper            
2009 р.в. Водночас у попередніх деклараціях, зокрема за 2013 та 2014 роки, площа             
зазначеної квартири складала 83,7 кв.м. 
 
2017: у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або            
місцевого самоврядування, за 2017 рік, Кандидат вказала суму доходу у вигляді           
заробітної плати у розмірі 358 068 грн, страхові виплати у розмірі 11 289 грн та кредит                
у розмірі 16 941 грн. Члени сім’ї у декларації відсутні. Задекларовано на праві             
власності квартиру, загальною площею 86 кв.м (Дата набуття права: 16.07.2013) та           
автомобіль Mini Cooper 2009 р.в. Водночас у попередніх деклараціях, зокрема за           
2013 та 2014 роки, площа зазначеної квартири складала 83,7 кв.м. 
 

http://domik.ua/nedvizhimost/vita-pochtovaya-prodam-uchastok-pod-zhiluyu-zastrojku-vityanskaya-ul-id6437620.html
https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
http://domik.ua/nedvizhimost/vita-pochtovaya-prodam-uchastok-pod-zhiluyu-zastrojku-vityanskaya-ul-id6437620.html
https://public.nazk.gov.ua/declaration/7b6abe65-680f-4de2-996c-f16ed38eaef1
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ab90f961-7049-43e1-a9ee-e948ccedfb84


Додатково варто зазначити, що згідно з даними досьє, син Кандидата 19.07.2017 набув            
у власність автомобіль SUBARU IMPREZA 2006 р.в. (згідно з повідомленнями на           
спеціалізованих сайтах, середньоринкова вартість б/у автомобіля такої ж моделі 2006          
р.в. на сьогодні складає 5,5 тис доларів США). Водночас, доходи сина, дані про які              
містяться в досьє, не дозволяли йому здійснити таке придбання, тому набуття у            
власність зазначеного майна з точки зору стороннього спостерігача викликає         
обгрунтовані підозри. 
 
3. Згідно з даними досьє, щодо сина Кандидата 26.07.2018 було складено постанову            
про адміністративне правопорушення за керування транспортним засобом       
SUBARU IMPREZA як особою, яка не має відповідних документів. 
 
 
Громадська рада доброчесності звернеться до Кандидата за поясненнями з метою          
забезпечення права на відповідь. Зазначені пояснення, після їх аналізу та оцінки,           
можуть бути підставою для скасування рішення про надання Вищій кваліфікаційній          
комісії суддів України інформації щодо Кандидата або зміни рішення із виключенням           
інформації в окремій частині. 
 
 
 
Додатки: 

1. Декларації про доходи Кандидата як державного службовця за 2001-2009 роки; 
2. Інформація Державного земельного кадастру про право власності та речові         

права на дві земельні ділянки, загальною площею по 0.15 га. 
 

 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
  
  

https://auto.ria.com/uk/car/subaru/impreza/year/2006/?page=1


Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою рішення) 
 

27.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації         
17-ма голосами з 20 голосів членів Ради. 
 
У голосуванні взяли участь 17 членів: 
 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Куйбіда Роман 
5) Кулібаба Андрій 
6) Марчук Антон 
7) Маселко Роман 
8) Моторевська Євгенія 
9) Остапенко Дмитро 
10) Савчук Андрій 
11) Середа Максим 
12) Смалюк Роман 
13) Стригун Дмитро 
14) Соколенко Наталія 
15) Сухоставець Роман 
16) Шепель Тарас 
17) Яким'як Олег 

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 
 
 
 
 


