
ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ 
  

     https://grd.gov.ua                         head@grd.gov.ua 
___________________________________________________________________________ 
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Громадською радою доброчесності 

06.10.2019 
  

ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Малинського районного суду Житомирської області 

Саланди Ольги Мирославівни 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію щодо судді Малинського районного суду Житомирської        
області Саланди Ольги Мирославівни (далі – суддя), Громадська рада доброчесності          
виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям           
доброчесності та професійної етики. 

1. Суддя безпідставно не задекларувала своєчасно своє майно чи члена сім'ї, що є             
ліквідним активом, дохід, або значно занизила його обсяг і (або) вартість. 

(підпункт 4.6 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів         
на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики,        
затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

1. Чоловік судді 12.10.2013 став власником земельної ділянки площею 666 кв.м у с.             
Андріїївка Макарівського району Київської області. Згідно із даними з програми          
Google Earth на цій земельній ділянці ще у 2012 році було зведено будинок Натомість,              
у майнових деклараціях судді за 2013, 2014, 2015 (паперова), 2015 – інформації про цей              
будинок немає. В майнових деклараціях судді за 2016, 2017, 2018 рр. цей будинок             
декларується, але як об'єкт незавершеного будівництва. Однак, будинок з 2015 року не            
змінював свого вигляду, а отже – не будувався. 

2. У майновій декларації судді за 2018 рік вказано, що вона з 03.01.2012 має право на                
користування квартирою в Києві, площею 57 кв.м. Однак, у майнових деклараціях           
судді за 2012, 2013, 2014, 2015 (паперова), 2015, 2016, 2017 роки це право             
користування не задеклароване. 
 
2. Суддя не пояснив переконливо джерела походження ліквідного майна, витрат,          
отриманих благ (його, членів сім’ї чи близьких осіб) і/або легальні доходи, на            
думку розсудливого спостерігача, викликають сумніви щодо достатності для         
набуття такого майна, здійснення таких витрат, отримання благ. 

https://grd.gov.ua/
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https://drive.google.com/open?id=1D4TH7lax9o4sYKj9s5N4XWsLWW3GWYzm
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(підпункт 4.9 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів         
на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики,        
затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

1. Свекор судді 09.10.2015 придбав та став власником квартири в новобудові с.            
Софіївська Борщагівка під Києвом (площею 34,5 кв.м). Однак, відповідно до досьє           
судді, дохід свекра та його дружини (свекрухи судді) за період 2014-2018 роки склав             
всього 2 080 грн. Ринкова вартість 1 кв. м. квартири за даною адресою складає в               
еквіваленті 600-800 доларів США. Згідно оголошень про продаж подібної квартири за           
вказаною адресою її вартість становить в еквіваленті 22 500 доларів США. Легальні            
доходи свекра та свекрухи сіді, на думку розсудливого спостерігача, викликають          
сумніви щодо достатності для набуття такого майна. 
 
2. Також свекор судді є власником автомобілів SKODA OCTAVIA 2011 (дата           
реєстрації: 08.06.2018) та NISSAN ALMERA 2002 (дата реєстрації: 24.11.2017). Що          
також викликає сумніви щодо достатності легальних доходів для набуття такого майна. 
 
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію,        
яка сама по собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснення судді. 
 
У декларації судді за 2013, 2014 роки відсутні будь-які транспортні засоби у            
користуванні її чи її чоловіка. Однак, відповідно до майнових декларацій судді за 2015             
(паперова), 2015, 2016, 2017, 2018 роки її чоловік з 29.09.2005 користується           
автомобілем Jeep Cherokee 1993 р.в., а з 16.07.2014 - автомобілем        
Nissan Almera 2002 р.в.  
 
 
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
затвердження цього висновку, оскільки суддя не надав контактної інформації. 
 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом)  
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Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою висновок) 

 
06.10.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок про невідповідність        
судді 11-ма голосами з 18 голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 11  членів: 
 

1. Валько Вадим 
2. Воробйов Євген 
3. Куйбіда Роман 
4. Кулібаба Андрій 
5. Марчук Антон 
6. Маселко Роман 
7. Мєлких Едуард 
8. Моторевська Євгенія 
9. Соколенко Наталія 
10. Стригун Дмитро 
11. Чижик Галина 

 
 
 
 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 


