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РІШЕННЯ 
про надання Вищій  кваліфікаційній комісії суддів України  
інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Білоконь Олени Валеріївни  
 
Проаналізувавши інформацію про Білоконь Олену Валеріївну (далі – Кандидат), суддю          
Апеляційного суду Київської області, Громадська рада доброчесності вирішила надати         
таку інформацію. 
 

Кандидат була учасником скандалу навколо отримання житла в місті Василькові          
Київської області. Вказаний скандал отримав значний суспільний резонанс, частину         
квартир було повернуто, однак квартира, яка була отримана кандидатом, залишилася у           
власності останнього і в подальшому відчуджена на користь третьої особи. Вказана           
інформація була широко висвітлена в ЗМІ та в мережі інтернет. 

Зокрема, з сайту   
http://argumentua.com/novosti/sudd%D1%96-ta-prokurori-m-vasilkova-v%D1%96dbirayut-kvar
tiri-u-tikh-khto-za-nikh-zaplativ : 

«У передмісті Києва м. Васильків по вул. Сонячна, 5 люди придбали собі квартири             
у новобудові. Заплативши по 300 — 500 тисяч гривень за омріяне житло, вони дізналися,              
що в їхнє житло вселилися місцеві вершителі правосуддя — судді, прокурори, начальник            
міліції працівники Васильківської адміністрації та мерії. 

Про це повідомили журналісти TVi у вчорашньому журналістському розслідуванні          
«Знак оклику». 

Начебто, в попередній угоді 2004 р. між забудовником та міськрадою була           
домовленість про те, що забудовник в обмін на виділення земельної ділянки під забудову             
мав передати частину житла міськраді, в чистову редакцію договору цей пункт не            
потрапив. 

Не дивлячись на це, міськрада своїм рішенням передала 15 квартир збудованого           
житлового фонду черговикам. Ними виявилися «потрібні» люди: помічник прокурора         
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А.Калініченко, судді Васильківського міжрайонного суду С.Корнієнко та О.Білоконь.        
Остання зараз працює в Апеляційному суді Київської області, та інші. 

 
Якщо нові господарі не змогли оформити свої документи на право власності, нові            

господарі в погонах та мантіях легко вирішували це питання протягом двох годин. 
Після довгих суперечок між забудовником та міськрадою, сторони дійшли згоди,          

що рішення про виділення восьми квартир службового житла були скасовані. Але сім            
квартир не повернули, хоча ті вже не були службовим житлом. 

Чиновники, яким житло було надане як службове, спокійно, через два місяці,           
переоформили його собі в приватну власність. А неодноразові звернення постраждалих в           
Васильківський суд про повернення сплаченого житла закінчуються нічим, судді         
зволікають, відмовляються розглядати ці питання.» 

https://ord-ua.com/2011/11/30/investor-znovu-z-dirkoyu-vid-bublika/ 
http://ridmisto.com.ua/kvartirnym-skandalom-zanyalas-prokuratura/ 
http://kiev.segodnya.ua/kpower/kvartirnyj-ckandal-v-vacilkove-cudi-pocelilic-v-chuzhom

-zhile.html 
 
 

Координатор 
Громадської ради доброчесності 
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