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Затверджено
Громадською радою доброчесності
05 травня 2017 р.
РІШЕННЯ
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації
щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Крусян Анжеліки Романівни
Проаналізувавши інформацію щодо Крусян Анжеліки Романівни (далі – Кандидат), яка
працює завідувачем кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та
адміністративного права Київського інституту Національного Університету «Одеська
юридична академія», Громадська рада доброчесності виявила такі факти.
1. У досьє Кандидата його близькими особами вказано Особа 1, Особа 2.
Згідно із даними досьє, Кандидат упродовж 2012-2016 рр. отримала дохід у розмірі 981 789
грн., Особа 1 – 250 293 грн. Особа 2 – 55 035 грн.
Відповідно
до
даних
досьє
та
декларації
за
(https://public.nazk.gov.ua/declaration/19a571ab-f1ec-4101-9708-aff10c7c8a3c)
Кандидата володіє таким майном:

2016

р.
родина

1. квартира в м. Одеса 48,7 кв.м. Власник – Кандидат. Підстава набуття права
власності – договір купівлі-продажу. Дата набуття права - 12.11.2013 р.
2. квартира в м. Одеса 48,6 кв.м. Власник – Кандидат. Підстава набуття права
власності – договір купівлі-продажу. Дата набуття права - 27.12.2013 р.
3. квартира в м. Одеса 92,4 кв.м. Власник – Кандидат. Підстава набуття права
власності – договір дарування. Дата набуття права - 26.11.2013 р.
4. квартира в м. Київ 130,50 кв.м. Кандидат має право користування цією
квартирою. Власник – Особа 2. Дата набуття права - 08.04.2016 р.
5. квартира в м. Одеса 90 кв.м. Власник - Особа 1. Дата набуття права власності 09.09.2016 р.
6. гараж в м. Одеса 18,6 кв.м. Власник – Кандидат. Дата набуття права власності 22.03.2013 р.
7. Гараж в м. Одеса 34,6 кв.м. Власник – Кандидат. Дата набуття права власності 15.12.2008 р.
8. Автомобіль легковий BMW 318i 2011 р.в. Власник – Особа 1. Дата набуття права
власності – 01.11.2011 р.
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9. 280 904 грн готівкових коштів, що належать Кандидату.
Від Кандидата на інформаційний веб-портал Громадської ради доброчесності 07.04.2017 р.
було отримано інформацію, в якій вона надала пояснення щодо джерел походження майна.
На думку Громадської ради доброчесності, надані Кандидатом пояснення є неповними та
потребують документального підтвердження походження коштів на придбання вказаного
майна та його утримання.
Також Громадська рада доброчесності звертає увагу на той факт, що Кандидатом в декларації
за 2015-й рік (https://public.nazk.gov.ua/declaration/e98c59ee-5477-4ba7-8977-6ecbb219283c ) не
вказано житло в гуртожитку Одеського національного політехнічного університету, відносно
якого Кандидат має право користування та проживала в якому з листопада 2007 р., що
підтверджується довідкою-випискою з домової книги (Додаток 1). Зазначене житло Кандидат
декларує вже в декларації за 2016-й рік.

Громадська рада доброчесності не вважає викладене достатнім для висновку про
невідповідність Кандидата критеріям професійної етики та доброчесності. Водночас
викладені факти можуть бути оцінені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України
у сукупності з іншими обставинами, які характеризують Кандидата.
Додатки:
1. Довідка-виписка з домової книги за вих. №177 від 29.11.2016 р.
Координатор
Громадської ради доброчесності
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