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Рішення  
про надання інформації 

щодо судді Апеляційного суду Донецької області 
Мальцевої Євгенії Євгеніївни 

 
Проаналізувавши інформацію про суддю Апеляційного суду Донецької області        
Мальцеву Євгенію Євгеніївну, Громадська рада доброчесності виявила факти, які є          
важливими для цілей кваліфікаційного оцінювання. 

1. Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (надалі -             
Реєстр) 31.07.2015 в Реєстр було внесено запис про реєстрацію за суддею права            
власності на частку двокімнатної квартири загальною площею 51,5 кв.м в м. Маріуполь            
(додаток 1). Підставою виникнення права власності вказано біржевий контракт,         
виданий 24.06.1997 ТОВ "Маріупольська універсальна товарна біржа". В подальшому в          
Реєстрі було проведено реєстрацію переходу права власності на третіх осіб. 

Таким чином, реєстрація суддею лише в 2015 році права власності на частину            
двокімнатної квартири у м. Маріуполі, підставою набуття права на яку є контракт 1997             
року, і одночасна перереєстрація права на 3-х осіб може свідчити про навмисне            
приховування майна від декларування. В майнових деклараціях судді за 2013, 2014,           
2015 рр. вищезгадана квартира не зазначалась. 

2. Відповідно до даних суддівського досьє з серпня 2003 року по вересень 2014 року              
чоловіку судді Мальцеву Ігорю Станіславовичу належав автомобіль       
MERCEDES-BENZ 220 1994 року випуску. В 2007 році та 2012 році чоловік судді             
неодноразово видає довіреності на цей транспортний засіб, в т.ч. на право           
розпорядження автомобілем. У майнових деклараціях судді за 2013, 2014 рік цей           
автомобіль як власність членів родини не вказувався. 

Крім того, у майновій декларації судді за 2014 рік не вказаний дохід в розмірі 60 000                
грн, отриманий її чоловіком, Мальцевим І.С., від ТОВ «ФОРВАРДАВТО-4», ймовірно          
від продажу автомобіля. 
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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 
 
 

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

 
 

Координатор  
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