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Рішення  
про надання інформації 

щодо судді Апеляційного суду Тернопільської області  
Тихої Ірини Миколаївни 

 
Проаналізувавши інформацію про суддю Апеляційного суду Тернопільської області        
Тиху Ірину Миколаївну, Громадська рада доброчесності виявила факти, які є          
важливими для цілей кваліфікаційного оцінювання.  

Родина судді має у власності майно, джерела походження коштів на придбання у            
власність яких невідомі та не можуть бути пояснені рівнем задекларованих суддею           
доходів, а саме. 

1. Земельна ділянка 0,1 га. Тернопільська обл., Тернопільський р., с. Байківці.          
Підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу земельної ділянки        
(власник – Тиха Ірина Миколаївна) 

2. Житловий будинок 205 кв.м. Тернопільська обл., Тернопільський р., с. Байківці,          
вулиця Шухевича Р. Підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу         
житлового будинкувласник – Кравець Ігор Остапович, чоловік судді). 

3. Земельна ділянка 0,1779 га. Тернопільська обл., Тернопільський р., с. Байківці.          
Підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу земельної ділянки,        
власник – Кравець Ігор Остапович, чоловік судді. 

4. Земельна ділянка 0.0882 га. Тернопільська область, Тернопільський район, с.         
Байківці. Підстава набуття права власності - договір купівлі-продажу земельної         
ділянки від 06.05.2008, власник – Кравець Ігор Остапович, чоловік судді. 

5. Гараж 73,4 кв.м. Тернопільська обл., м. Тернопіль, гаражний кооператив         
"Кенотрон". Підстава набуття права власності - рішення суду, №         
607/10523/13-ц, видане 26.06.2013, видавник: Тернопільський міськрайонний      
суд Тернопільської області,власник – Коломієць В. Я., мати судді.  

6. Квартира 65,6 кв.м. Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Крушельницької         
С., будинок 1, квартира 40. Підстава набуття права власності: рішення          
Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, № 607/10523/13-ц       
від 26.06.2013, власник – Коломієць В. Я., мати судді.  
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7. Земельна ділянка 0,21 га., Тернопільська обл., Тернопільський р., с. Івачів          
Горішній. Підстава набуття права власності: рішення Тернопільського       
міськрайонного суду Тернопільської області, № 607/10523/13-ц від 26.06.2013,        
власник – Коломієць В. Я., мати судді.  

8. Житловий будинок 92,7 кв.м. Тернопільська обл., Тернопільський р., с. Івачів          
Горішній, вулиця Дружби. Підстава набуття права власності: рішення        
Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, № 607/10523/13-ц       
від 26.06.2013, власник – Коломієць В. Я., мати судді.  

9. Земельна ділянка 0,12 га. Тернопільська обл., Тернопільський р., с. Підгородне.          
Підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу земельної ділянки,        
власник – Коломієць В. Я., мати судді.  

10. Земельна ділянка 0.0800 га. Тернопільська область, Тернопільський район, с.         
Байківці, власник – Коломієць В. Я., мати судді.  

11. Автомобіль LEXUS LX 570 2014 року випуску. Дата набуття права власності -            
26.01.2014.  

Також родина судді в різний час мала у власності такі транспортні засоби. 

1. Автомобіль OPEL INSIGNIA 2012 року випуску. Дата набуття права власності -           
23.09.2016. Дата закінчення права власності - 21.11.2017 (колишній власник –          
Тиха Ірина Миколаївна). 

2. Автомобіль AUDI A6 2008 року випуску. Дата набуття права власності          
-30.01.2013. Дата закінчення права власності - 29.07.2016 (колишній власник –          
Тиха Ірина Миколаївна). 

3. Автомобіль VOLKSWAGEN POLO 2011 року випуску. Дата набуття права         
власності - 18.08.2016, дата закінчення права власності - 03.11.2017 (колишній          
власник – Кравець Ігор Остапович, чоловік судді).  

4. Автомобіль OPEL ASTRA 2006 року випуску. Дата набуття права власності -           
01.08.2015. Дата закінчення права власності - 08.07.2016 (колишній власник –          
Кравець Ігор Остапович, чоловік судді). 

5. Автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER 2008 року випуску. Дата набуття права         
власності - 10.03.2011. Дата закінчення права власності - 12.09.2014 (колишній          
власник – Кравець Ігор Остапович, чоловік судді). 

6. Автомобіль DAEWOO LANOS 2008 року випуску. Дата набуття права власності          
- 10.03.2011. Дата закінчення права власності - 12.09.2014 (колишній власник –           
Кравець Ігор Остапович, чоловік судді). 

7. Автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER 2012 року випуску. Дата набуття          
права власності - 20.06.2014. Дата закінчення права власності - 09.12.2015          
(колишній власник – Коломієць Віра Яківна, мати судді).  

8. Автомобіль AUDI Q7 2013 року випуску. Дата набуття права власності -           
18.01.2013. Дата закінчення права власності - 26.02.2014 (колишній власник –          
Коломієць Віра Яківна, мати судді). 



Громадська рада доброчесності забезпечила судді право на відповідь, однак не          
отримала від судді будь-яких пояснень на момент прийняття рішення. 

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 
 
 

12 березня 2018 р. Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання           
інформації 15-ма голосами з 17 голосів членів Ради.  
 
 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 

 
 
 


