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 Громадською радою доброчесності  

06 березня 2018 р.  
 

Рішення  
про надання інформації щодо  

судді Апеляційного суду Донецької області 
 Халаджи Ольги Володимирівни  

 
Проаналізувавши інформацію про суддю Халаджи Ольги Володимирівни, Громадська        
рада доброчесності виявила факти, які є важливими для цілей кваліфікаційного          
оцінювання: 

1. Згідно з даними декларації судді за 2014 рік суддя має право користування            
автомобілем Subaru Impreza 2010 року випуску. В декларації за 2015 рік суддя            
зазначила, що власницею цього автомобіля є її мати, пенсіонерка 1945 р.н. За            
даними спеціалізованого веб-сайту з продажу вживаних автомобілів вартість        
такого автомобіля становить близько 250 000 - 350 000 грн. Доходи матері, згідно з              
даними досьє, у 2012-2017 роках склали лише 702 грн, що не дозволяло самостійно             
придбати таке авто. Доходи самої судді і членів родини у роки, коли могла бути              
придбана автівка, згідно з даними декларацій, складали близько 222 500 грн у 2014             
році та 223 300 грн у 2013 р, що також породжує сумніви у спроможності              
придбати вказане авто. 

2 . У деклараціях  судді за 2012-2015 роки суддя допустила низку неточностей: : 

- не вказала вартість квартири у м. Красноармійськ; 
- не вказала площу квартири у м. Красноармійськ; 
- не вказала право користування квартирою членами сім’ї; 
- не вказала право чоловіка на будинок у м. Донецьк;  
- у деклараціях за 2014-2016 роки не вказала право користування квартирою          

за місцем роботи у м. Донецьк або в іншому населеному пункті (суд був             
перенесений до м. Бахмут після окупації м. Донецьк); 

- у декларації за 2015 рік не вказала витрати на утримання належного майна; 
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- у деклараціях за 2015-2016 роки (електоронних) не задекларувала вартість 
авто Toyota Aurion, яке належить чоловіку, та Subaru Impreza, яке належать 
матері судді. 

 
3. Згідно з даними досьє в 2015 р. суддя 5 разів перетинала лінію розмежування із               
тимчасово окупованими районами Донецької області разом із чоловіком, де         
перебувала разом 214 днів. 

Просимо Комісію надати оцінку викладеним фактам під час прийняття рішення          
щодо судді за результатами кваліфікаційного оцінювання. 

 

Координатор  

Громадської ради доброчесності                  (підписано електронним цифровим підписом) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 
електронного голосування 

рішення про надання інформації 
 

11 березня 2018 р. Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання           
інформації 9-ма голосами з 17 голосів членів Ради.  

 

 

Координатор  

Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 

 

 

 
 
 
 


