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РІШЕННЯ
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації
щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Батрин Олесю Василівну
Проаналізувавши інформацію про Батрин Олесю Василівну (далі – Кандидат), яка є суддею
Печерського районного суду міста Києва, Громадська рада доброчесності виявила
інформацію та факти, які потенційно можуть бути важливими для цілей оцінювання
Кандидата.
1. Непідтвердженість джерел доходу для придбання майна близькими особами
Кандидата
У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за 2015 і 2016 роки Кандидат вказала такі об'єкти нерухомого майна, що
належать що належать їй або членам її сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи
на іншому праві користування:
● кімната у місті Києві загальною площею 10 кв. м (інше право користування, власник:
Печерська районна в місті державна адміністрація);
● квартира у місті Києві загальною площею 33,7 кв. м (інше право користування,
власник: Батрин Леоніда Юріївна).
З інформації, що міститься у досьє Кандидата, вбачається, що Батрин Леоніда Юріївна є
матір’ю Кандидата.
Згідно з даними, наведеними в інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек,
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо Батрин Леоніди
Юріївни № 77918870 (додаток 1), Батрин Леоніда Юріївна є власником таких об’єктів
нерухомого майна:
● квартира у місті Києві загальною площею 33,7 кв. м;
● Квартира у місті Харкові загальною площею 41 кв. м;
● Земельна ділянка на території сільради Снітківська Вінницької області площею 0,0349
га;

● Земельна ділянка на території сільради Снітківська Вінницької області площею 1,9487
га.
Також із досьє вбачається, що Батрин Леоніда Юріївна видала сестрі Кандидата, Батрин
(Мовчан) Ользі Василівні, довіреність на розпорядження всім майном. Батрин (Мовчан)
Ольга Василівна є прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2.
Таким чином, Батрин Леоніда Юріївна є власником квартир у місті Києві та місті Харкові –
тобто в містах, де працюють Кандидат та її сестра. При цьому дата набуття права власності
на квартиру у місті Києві (03.02.2010) збігається за часом з переведенням Кандидата на
посаду судді Печерського районного суду міста Києва (03.02.2010).
Як свідчать дані з сайту НВК «Томашпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія», Батрин
Леоніда Юріївна працює вчителем математики в цій гімназії (додаток 2).
Отже, джерела доходу для придбання зазначених об’єктів нерухомого майна не
підтверджені.
2. Використання поштового сервісу mail.ru
Слід зауважити, що Кандидат використовує електронну поштову скриньку, зареєстровану в
російському поштовому сервісі mail.ru. Рада вважає, що використання суддями електронної
поштової скриньки, зареєстрованої в російському поштовому сервісі, є небажаним з огляду
на збройну агресію Російської Федерації проти України. Відповідно до рекомендацій
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державним
службовцям рекомендується не використовувати неслужбові (неофіційні) електронні
поштові скриньки та закордонні публічні поштові сервіси, насамперед російські, для
організації службового листування. Окрім того, згідно з Вимогами до доменних імен
державних органів в українському сегменті Інтернету, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 851 державні органи реєструють доменні імена
для забезпечення представлення в Інтернеті своїх офіційних веб-сайтів, надання доступу
через Інтернет до електронних реєстрів, баз даних та інших електронних інформаційних
ресурсів, використання і обміну повідомленнями електронної пошти. Відповідно до п. 2 цих
Вимог реєстрація доменного імені здійснюється реєстрантом у домені GOV.UA та у разі
потреби у домені .УКР відповідно до правил реєстрації та використання доменних імен,
установлених адміністраторами зазначених доменів.
3. Інша інформація
На адресу Ради надійшли звернення, які стосуються судових рішень, прийнятих за участю
Кандидата. Звернення надійшли:
● від Олійника Д.В. (додатки 3 – 8);
● від Оксютенко О.І. (додаток 9);
● від ТОВ «Наукововиробниче підприємство «Світло» (додаток 10).

У зверненнях стверджується про неправомірність судових рішень, ухвалених Кандидатом
або за участі Кандидата.
Громадська рада доброчесності не вважає викладене достатнім для висновку про
невідповідність Кандидата критеріям професійної етики та доброчесності. Водночас,
викладені факти мають бути оцінені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у
сукупності з іншими обставинами, які характеризують Кандидата та можуть свідчити про
невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики.
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