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Рішення
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду
Коліуша Олега Леонідовича
Проаналізувавши інформацію про Коліуша Олега Леонідовича (далі – Кандидат), який є
суддею Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області,
Громадська рада доброчесності вирішила надати Вищий кваліфікаційній комісії суддів
України інформацію про Кандидата.
Кандидат повідомив, Громадську раду доброчесності, що “був членом Всеукраїнського
об’єднання «Батьківщина» з 2006р. по 28.07.2011р. Виключений з членів партії «ВО
«Батьківщина» згідно з рішенням бюро Артемівської районної м. Луганська організації
«ВО «Батьківщина» від 28.07.2011”.
Також, відповідаючи на питання Запитальника, Кандидат повідомив, що “ липні 2014 року
у зв’язку із загостренням суспільно-політичної ситуації у місті Луганську та тим, що на
території України на той момент інших родичів у нас не було, вимушений був разом із
дружиною відвести двох наших неповнолітніх дітей до батьків дружини до РФ у місто
Гусь-Хрустальний Володимирської області. На території РФ я перебував приблизно один
– два тижні”.
Також, Кандидат повідомив, що “що у місті Луганську на цей час залишилася проживати
моя бабуся Фіш Клавдія Василівна, 1926 року народження. Також з 1996 року у РФ, в
місті Гусь-Хрустальний Володимирської області проживають батьки та рідна сестра
моєї дружини Коліуш Г.В.”
У декларації за 2013 рік, Кандидат вказав ¼ квартири, що знаходиться у м. Луганську, при
цьому не вказав ані тип користування, ані загальну площу, ані суму витрат (додаток_1)
У декларації за 2014 рік (https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_26_144), Кандидат не
вказує задекларовану у 2012 та 2013 роках квартиру,
У декларації за 2015 рік (https://declarations.com.ua/declaration/nacp_571ea74a-e9b9-415c918a-cc437bcc7189), Кандидат знову вказує задекларовану у 2012 та 2013 роках квартиру,
вказуючи 1995 рік, як дату набуття її у власність.
Громадська рада доброчесності не вважає викладене достатнім для висновку про
невідповідність Кандидата критеріям професійної етики та доброчесності. Разом з тим,
викладені факти мають бути оцінені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у
сукупності з іншими обставинами, які характеризують Кандидата.
Координатор Ради

