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Рішення  
про надання інформації 

щодо судді Апеляційного суду Донецької області  
Преснякової Анжеліки Анатоліївни  

 
Проаналізувавши інформацію про суддю Апеляційного суду Донецької області        

Преснякову Анжеліку Анатоліївну, Громадська рада доброчесності виявила факти, які         
є важливими для цілей кваліфікаційного оцінювання.  

За критерієм “Дотримання етичних норм”. 

1. У електронній декларації за 2017 рік суддя вказала, що її чоловік, Пресняков О.             
О., з 25.03.2006 є власником автомобіля Opel Omega 1997 року випуску, але            
відомості про таке право власності відсутні у декларації особи, уповноваженої          
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, а           
також деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового         
характеру за 2013 та 2014 роки. 

2. У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або         
місцевого самоврядування, за 2016 рік, а також деклараціях про майно, доходи,           
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 та 2014 роки суддя           
декларувала право власності чоловіка на автомобіль Daewoo Matiz 2008 року          
випуску. Однак, у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій         
держави або місцевого самоврядування, за 2017 не вказаний ні цей автомобіль,           
ні дохід від його відчуження.  

 
За критерієм “Незалежність”. 

Суддя з чоловіком є власниками земельної ділянки, квартири та оздоровчого          
комплексу, що знаходяться на тимчасово окупованій території України в м.          
Новоазовськ Донецької області. 

За інформацією “Громадського ТВ” у грудні 2016 року суддя Анжеліка Преснякова           
була звільнена з піврічного полону в так званій “ЛНР”. Як повідомила суддя в             
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коментарі журналістам, вона ймовірно потрапила в полон до бойовиків 29 травня 2016            
року, коли поверталася з окупованого Новоазовська, де провідувала хвору матір, до           
Маріуполя. Як зазначають журналісти, передача Преснякової разом з іншою         
полонянкою відбулася в результаті домовленостей депутатки Надії Савченко з         
ватажками бойовиків Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким, яка відбулася         
в Мінську поза рамками Мінських переговорів. 

У відкритих джерелах оприлюднено інформацію, яка ставить під сумнів факт          
перебування судді на території, непідконтрольній Україні, у якості полонянки.  

За даними досьє суддя разом з чоловіком систематично здійснювала поїздки на           
непідконтрольні Україні території. Примітно, у червні 2016 року, через три тижні після            
того, як суддя потрапила в полон бойовиків, її чоловік перетнув пункт пропуску та             
повернувся на підконтрольні Україні території лише 29 грудня 2016 року, через 2 дні             
після звільнення Преснякової А. А. з полону. Крім того, як свідчать дані досьє, мати              
судді, Ємельянова В. А., яку нібито провідувала суддя на окупованих територіях, сама            
систематично здійснювала поїздки на непідконтрольні території, в тому числі в період           
затримання судді.  

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

 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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ПРОТОКОЛ 
електронного голосування 

рішення про надання інформації 
 
 

6 березня 2018 р. Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання           
інформації 13-ма голосами з 17 голосів членів Ради.  

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


