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ІНФОРМАЦІЯ 
щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Олендера Ігоря Ярославовича 
 
Проаналізувавши інформацію про Олендера Ігоря Ярославовича (далі – Кандидат), суддю 
Вищого адміністративного суду України,  Громадська рада доброчесності вирішила надати 
таку інформацію. 

 
У 2014 році Кандидат успадкував значну кількість майна від своєї матері, що 
підтверджується даними декларації про майновий стан, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру Кандидата за 2014 рік (додаток 2) та декларацій особи, уповноважено 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Кандидата за 2015 і 2016 
роки. Успадковане майно включає такі об'єкти: 
 

● Земельна ділянка у Львівській області площею 1200 кв. м. вартістю 711 грн.;  
● Садовий (дачний) будинок площею 109 кв. м у Львівській області; 
● Земельна ділянка у Львівській області площею 770 кв. м. вартістю 167898 грн.,  
● Квартира у м. Львові площею 116,10 кв. м вартістю 596075 грн;  
● Житловий будинок у Львівській області вартістю 280691 грн.; 
● Автомобіль BMW X1 2013 року випуску вартістю 477332 грн. 

 
З поданих Кандидатом декларацій та документів на офіційний веб-портал Громадської ради 
доброчесності (додатки 3-9), випливає, що частина успадкованого Кандидатом майна була 
придбана матір'ю Кандидата за часів перебування Кандидата на посаді судді. При цьому, 
джерела походження грошових коштів для придбання цього майна встановити неможливо з 
огляду на відсутність інформації про доходи матері Кандидата у його досьє та наданих ним 
документах. 
 
Окрім того, Кандидат задекларував право користування квартирою у м. Києві (ЖК 
"Звіринецький") загальною площею 124 кв. м, яка належить Солодкому Михайлу Петровичу. 
Як випливає з інформації, що міститься у досьє Кандидата, Солодкий Михайло Петрович є 
тестем (батьком дружини) Кандидата, а зазначена квартира придбана ним на підставі 
договору купівлі-продажу у 2013 році, що збігається з часом призначення Кандидата суддею 
Вищого адміністративного суду України. За даними сайту address.ua, вартість одного 
квадратного метру у цьому будинку стартує від приблизно 67 000 гривень (додаток 10). 
Таким чином, приблизна вартість задекларованої квартири на вторинному ринку житлової 
нерухомості може сягати 8 мільйонів гривень. При цьому, джерела походження грошових 
коштів для придбання цього майна встановити неможливо з огляду на відсутність інформації 
про доходи тестя Кандидата у його досьє та наданих ним документах. Кандидат також 
відмовився надавати інформацію щодо витрат на утримання цього житла на запит Ради 
(додаток 11). 

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_feaf351b-9ae0-4da4-91c7-9e095fae8442
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_56c04b1f-86d3-4799-877d-4a5745d43d71
https://zverinetskij.address.ua/


 
Також Кандидат лише в електронній декларації повідомив про наявність у нього авто 
Mitsubishi Lancer 2008 року на праві користування. Кандидат пояснив (додаток 4), що 
транспортний засіб марки MITSUBISHI LANSER, 2008 року випуску не був ніколи у його 
власності, таким він ніколи не користувався, однак під час подання електронної декларації за 
2015 рік ним було з’ясовано, що у технічному паспорті на вказаний транспортний засіб він 
зазначений як особа яка має право керування таким, тому з метою повного та достовірного 
відображення всіх даних у електронній декларації, в тому числі тих, що наявні у відповідних 
реєстрах, зокрема Державному реєстрі власників транспортних засобів, що ведеться МВС 
України, ним було відображено інформацію про наявність права керування вказаним 
автомобілем. 
 
Кандидат був у складі колегії суддів Вищого адміністративного суду України, які 16 травня 
2016 року визнали незаконним та скасували подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України про звільнення Набудович Ірини Олександрівни з посади судді Дарницького 
районного суду м. Києва за рішення про тримання під вартою активіста Майдану (додаток 
12). Верховним Судом України було відмовлено у перегляді цього рішення з огляду на 
відсутність формальних підстав (додаток 13). 
 
Додатки: 
 

1. Копія декларації про майновий стан, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру за 2013 рік 

2. Копія декларації про майновий стан, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру за 2014 рік 

3. Скріншот звернення Кандидата на офіційному веб-сайті Громадської ради 
доброчесності (перша частина) 

4. Скріншот звернення Кандидата на офіційному веб-сайті Громадської ради 
доброчесності (друга частина) 

5. Копія свідоцтва про право на спадщину (земельна ділянка) 
6. Копія свідоцтва про право на спадщину (садовий будинок) 
7. Копія свідоцтва про право на спадщину (земельна ділянка) 
8. Копія свідоцтва про право на спадщину (квартира) 
9. Копія свідоцтва про право на спадщину (житловий будинок) 
10. Скріншот з сайту https://zverinetskij.address.ua/ 
11. Копія запитальника 
12. Скріншот постанови Вищого адміністративного суду України від 16.05.2016 у справі 

№ П/800/155/16 
13. Скріншот ухвали Верховного Суду України від 12.09.2016 у справі № П/800/155/16 
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http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57756164
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61260512
https://zverinetskij.address.ua/

